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Orleans (Pigen fra) fee Jeanne d'Are. 

Orleans (Philiv, Hertug af), mere bekjendt uns 
der Benevnelſen Regent af Sratiterig ,… blev" føde 
1674-og døde 17723. Han var en Søn af Ludvig 14des 
enefte Broder, Pbilip af Frankerig, Hertug af Orles 
ans, Stifter af den endnu blomſtrende Linie Bourbon⸗ 
Orleans, og af Charlotte Elifabeth af Pfalz, een af de 
meeſt ågtede Damer i Frankerig. Regenten var Older 
fader til den 1793 guillotinerede Hertug af Orleans 
Ghilip Egalité) og formelet med Franciſta Maria af 
Bourbon, Ludvig 14des naturlige, 'egitimengde Datter, 
der fødte ham for Døttre og een Sen. Som Franke⸗ 
rigs Regent fra 1715 til 1723 ffadede han” Riget, 
uagtet fine Talenter og fin Temperamentsgodhed, ved 
fin Perſonlighed og fin Statsforvaltning, og forudarbei— 
dede Revolutionen, faavel i fædelig fom politi Henſeen⸗ 
de. Hans ſktamloſe Syndeliv med den ugubelige Du— 
bois, og den frygtelige Statsbanquerot, falde. Syſtem, 
vare Hjerteroden i den franffe Revolutions Gifttrae. 
En Mængde SÉrifter have ſtildret denne Mands Levnet 
f. Ex. den kauſtiſte, men ſandhedselſtende Sct. Simons 
Memoirer, Memoirer af Menneſtekſenderen Duclos, af 
Ridder Piosſens, af Marſchal Richelieu, Voltaires 

”siéclede Louis XV, ſom alerede Lacketelle kunde benyt⸗ 
te i fin Frankerigs Hiſtorie, Régence du Duc d'Orle- 
ans, par' Marmontel (Oeuvres posth. T. V et VI, 

7 Paris 1895) og de for fort fiden udfomne Mémoires 
" secrets et correspondance inédite du Cardinal 
Dabois, parå M, de Sevelinges (Paris, 2 Voll. 
1816 8) v,a, Skriftet La vie de Philippe d'Orleans, 
petit-fils de France, Regent du Koyaume &c. : i 3* 



2 : ØrE 

par Mr, L. M. D. M. (Londres 1736, 2 Voll), 
ſom tilffrives Jeſuiten La Motte, fan meget berigtiges 
og fuldfændiggjøres ved ovenanførte Verker. Efter 
de af Sevelinges udfomne Memoirer forefomnæer? Dus 
bois ſom Statsmand med Henſyn til hang Forffond beds 
re end man hidtil har tænkt fig Gam. Hertugen af Orle⸗ 
ane, der, faa længe hans Fader, Monſteur levede, beed 
Hertug af Chartres, forenete Mand, Vid oa Veitalen⸗ 
hed med Ynde og Eſſfkverdighed. Han tænfte lige faa 
klart og rigtigt fom hans Udtryf var beſtemt og traffen⸗ 
de. Med ſtor Fatteevne og troe Hukommeiſe havde 
han, fom i Læg, erhvervet ſtz en Mengode Kundftaber, 
faa at han flet funde trænge ind i enhver Forretning, hur— 
tigt overſee bet meeſt Forvirrede og finde Hovedpunktet 
med hurtigt Blik. Han vilde gjerne ligne Hentik 4de, 

: faavel i hans Fottrin fom i hans Svagheder og beſad lis 
gefom denne en beffeden Zrimsdigbed, Simpelhed, God» 
modighed, Munterhed, Tillidsfuldhed, den Save, 
ſnart af glemme Fornærmelſer og en Krigers medfødte 
Egenſkaber. Mes donne elgvædige Lyrſte manalede for 
at blive en fſor Mand indvortes Kraft og Sjeleſtyrke Saar 
ledes blev han en Bold for Andre, der beſadde mere Kraft og 
vilde benytte fig af hans Svaghedee. Han faldt i Hender⸗ 
he paa Dubois, og de herligſte Naturanleg fordervedes 
ved den foragteligſte Epicureismus. Endnu meget 
ung miſtede han fin forſte Lerer, den gode, retſtafne 
St. Laurent, Abbed Dubois en Mand af Forftand 
og faſt Villie, men fuld af dybe Renker, der foragtede 
intet Middel, for, ved Tilfredsftillelfen afen udfvævens 
de rajerrighed at hevne fia paa de Menneſker, der, 
ſels foragtelige, ei vilde tilgive ham hans lave Herkomſt 
— han var en Apothekers Søn — vidfte at bringe det 
dertil, at han blev Lærer hos Hertugen af Chartres. 
Den berygtede Dubois fore Kunſt beſtod i hans Ferdig⸗ 
hed at kunne benytte fig af characteerloſe Menneſtkers 
Soagheder og Feil, og i den Dr iftighed, hvormed han 
ſtyrtede Cahver, han et fryatede og fom vovede at mods 
færre fig ham. Han maatte ſeire ved et Hof. hvor ban 
maaftee van den Eneſte blandt Menneſker af letſindig 
Tænfemaade og fordervede Sæder, der havde bragt 
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Ryggeslosheden i Syſtem. Prinds-Regentens Hjengis 
venhed til ham lader fig forklare, deels af en Difcivels 
naturlige Godmodighed, der trode at fylde fin Lærer, 
meget, deels af en gandrig men fv 3 Mands Tarv, at 
ftøtte fig til en forſlagen, kraftigt virkſom Mand, der 
forbande Mod med den nødvendige Sagkundſtab og 

Klogfkab. Dubois havde og, fom nedenfor ſtal berettes, 
viiſt Prindſen en væfentlig Tjenefte ved Førelfen af de 
udenlandſte Anliggender, faa at ingen Bebreidelfe af 
den offentlige SRening gjorde Prindſens Tillid vaklende 
til Dubois Forſtand, faa meget han iøvrigt foragtede 
og ſpottede over hans Characteer. Prindſen fundet 
umuligt agte de Menneffer blandt fine Omgivelſer, ſom 
han bfot havde lært at fjende paa det nederſte Trin 
af dyriſt Lyft og Haveſyge: han valgte dem derfor 
eller ſtodte dem derfor tilbage, efterfom hans Tarv 
forlangte der. Selv uden Troe pan Dyden var en 
yppig Hovedſtads offentlige Dom ham ligegyldig, og 
lyſt, fom han tænÉte, fatte han fig ud over den For— 
dom, der efter hans Mening kun var Minifteren faa 
fiendſt for hans lave Herkomſt. Dubois havde faa hele 
digen ſtuderet Prindſens Tenkemaade at han bemægtts 
"gede fig hans hele Fortrolighed. Han var bleven 
Prindſen uundværlig uden at denne, felv vidfte det. Mars 
montel, der aldeles ikke følger Hertugen af St. Sis 
mon, fom har tegnet det hasligſte Billede af- Abbes 
den, uden i Kjendsgjerninger, fEildrer Prindſens Ope 
dragelſe med følgende Ord: „Det blev Abbed Dubois 
let af fin Elev at danne en Fordærvet af Hjerte og af 
Aand. Prindſen lærte af ham at anſee Godhed for 
en Svaghed, Dyden for en Daarffab, Religion for 
et Ajernefpind, Retſkaffenhed og Welighed fom den 
Eenfoldiges Fortjenefte, men at den Kunſt at lyve, af 
bedrage, at lege med et givet Løfte, var den enefte Res 
gjeringsfunt. Denne Helvedes Lære vilde af et eners 
giſt Menneſte dannet et Ubvre;. men, da den hos den 
af Naturen flappe og letſindige Prinds hverken fandt 

den Ondes Mod eller Energie, dannede den af ham 
blot en Laſtefuld, der uten ———— hengav fig til 
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ſandfelige Lidenſkaber, ſpottede den offentlige Mening, 
var ligegyldig ved Aatelſe eller Dadel, opſegte ſtsiende 
—— før at beigve ſig, sa udvortes Bevezelſe for 

at undflys fit, Ejedfommelige Jeg, ſem med fervendt 
Smag hyldede den. mitejt udfoævende Sandſelighed og den 
foragteligfte Nydelſe, for ſtedſe igjen ar Fjærpe den ved 
Overmaættelfe ſſovede Nervepirren. Ved denne Tenke⸗ 
maade holdt Prindſen fig lige langt fra ſtere Forbry⸗ 
delfer og udmærfede Doder. Han var god af Svached, 
ikke heungjerrig af Slapged, ban ondeste ilfin Storhed 
blot den Lethed at kunne leve efter fine Lyſter; ban 
ſtjenkede fin Yndeſt til Enhver, Der forfisd at under⸗ 
holde ham; han udſtroede med fulde Hænder ſtore 
Foræringer, for at fpare fig den Moie at iagttage Maal 
og Maade.“ — Saaledes dømmer Marmoentel, og 
vi troe over Too Aar efter Ludvig 14des Bad af kunne 
tilfſsie, at Regenten fornemmelist wed fir glimrende Ex⸗ 
empel, ved fr Vid og leende Spor over alt Wrvardiet, 
mere end nogenfinde en Anden før Sam, vifte Laften i 
hiin elſererdige Settkelſe, der letteſt kuüffer og forfs— 
rer den letſindige FranØmand, der følesigs underkaſter 
alt folde Beregninger og ſatter Vid og Gonds over 
Alt. Denne Side af den franſte Nationalcharacteer hor 
under Revolutionen fordervet Frihedens Sag." Ses 
velinges, Udgiver af Cardinal Subois's hemmelige 
Memoirer, ſiger omtrent der ſamme om Prindſens 
Ungdom. Den fmidige, liſtige, indimigrende Du⸗ 

bois ſtuderede Prindſens ſandſelige Tilboieligheber, 
ſmigrede dem, vandt derved hans Fortrolighed, ajørs 
de fig ham behagelig og tilſidſt ünndverlig. Ved 
Jiitidfens uſedvanlige Fatteevne og naturitge Videbe⸗ 
gierlighed, blev det ham si vanſteligt at underviſe ſin 
Elev med Held; og anftille glimrende Prøver med ham 
for det hele Hof, hvor vift nof Ludvig 14de maatte erin⸗ 
dre fig fin egen Uvidenhed i en lige Alder, medens Due 
bois om Natten hemmeligt i Palais Royal tilførte ham 
liderlige Velyſtens Tjenerinder. Saaledes belønnede 
Dubois fin Cievé Flid, og grundede tillige paa denne 
Flid den gode Mening, Ludvig T4de fEuide fatte om Læs 
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rerens Talenter. Naturligt var Prindſen meget taknem⸗ 
melig mod Abbeden, der beredede ham flige Triunt her 
og flige Nydelſer. Han lod fig derfor let overtale af ham 
til hvad Ludvig 14de faa meget onſtede og den ſtolte 
Pfalzgrevinde, Prindſens Moder forgſeves arbeidede 
imod, at ægte Kongens legetimerede Datter Madmoſelle 
de Blois. Herved ſteeg Dubeis ligeſaa meget i Ludvig 
14des Tanfer fom han paadrog fig Pfalzgrevindens 
Had. Prindſens Fader, en heiſt udfvævende Mand, 
var altfor lidet ſelvſtendig, og alt for meget vant til af 
flaae under fremmed Indflydelſe, til at han i flige Ans 
liggender fEuide havt en Stemme. AatefBabet var et 
lykkeligt, deſto vigtigere gjorde Dubois ſig. Prindſen 
forſomte fin Gemalinde, der var mindre ſtion og aand⸗ 
rig end ſtolt on fold. Kongens firenge Tone, der hørte 
tale om hans Forvildelfer,- gjorde ham kun faa meget li⸗ 
denjfEabeligere i at opføge hemmelige og fave Vellyſter. 
Midt iblandt liderlige og fosafulde Dogenigter, ſom 
han felv fiden beærede med Benævnelfen Roués, og 
mellem gemene Fruentimmer drev han Spot mød alt 
hvad man falter Sæder; her udloe han ten gamle 
Konges frygtſomme Fromhed med Ugubelighedens 
kjekke Overmod. Kongen fonteg ei at vide alt dettes 
han behandlede derfor Prindſen, hos hvem han faae 
en. Helts Egenſkaber og hvem har temmeligt træffens 
De kaldte un fanfaron de crimes, med Sfaanfel, 
æg tillod ham at ajgøre fit forſte Feldttog i Neder— 
landene 1692 under Marſchal Luxemburg. Dubois 
ledſagede ham vgſaa ber og fandt Leilighed fil at ber 
fæfte fin Credit. Da han bemarkede, at Prindſen 
paa Valpladſen ved Steenkirken rortes ved Synet 
af de Saarede, raadede han ham at lade de Ulykkelige 
føre bort paa, fin Vogn. Dette Træf betegner Prinds . 
feng Characteer. Han følte de Saaredes Elendighed, 
men maatte for at handle i denne Folelſe, forſt modta⸗ 
ge Anmedning af fin Fortrolige. Man beundrede 
Prindſens Menneſtekjerlighed; og denne fyldte den 
kloge Abbed fin Fortjeneſte. Stedſe god indtil Svag- 
hed mod fin Lærer, gjorde han ham ved ſin Faders Død 
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1701 til fin Privatſekreterr. Dubois blev nu med 
fuld Ret Prindſens Geheimeraad eller Sekreteer og den 
uindffrænfede QDeftyrer af hang Huusveſen. Print 
fen erholdt derpaa 1706 en Commando i Italien i den 
fvanffe Arvefolgektig. Man hørte ei hans Raad og 
Italien tabtes. Kongen gjorde ham ingen Bebreidelſe 
derover, men fatte ham over et Armeecorps i Spanien 
under Berwicks Anførfel, men her lod man ham ved Des 
leiringerne af Lerida og Tortona mangle den nødvendige 
Underſtottelſe, og Prindſen troede, at Prindſeſſe Urfini 
og Mad. Maintenon, fom fan met Uret folde for fine 
værfte Fiender, vare Skyld deri. Desuagtet modſatte 
hine fig ligeſaa lidet ſom det ſpanſke Hof ſelv Prindſens 

Ondſke, at hans Maitreffe, den uforffammede Froken 
von Sery, fif Titel af Hofdame hos Dronningen af Spas 
nien: kun gjorde de den gamle Ludvigs Samtykke til 
Betingelſe, men han vifde intet høre derom. Dette 
forbittrede Hertugen af Orleans, ſom egfaa her iUrſi⸗ 
ni troede at fee fin Modſtanderſte, og han vovede, da 
man i Spanien holdt den fvage Philip 5tes Undergang 
for ſandſynlig, i dette Tilfælde at give fit Samtykke til, 
ar et Partie arbeidede paa at fætte Hertugen paa den 
fvanffe Throne; men denne Plan blev forraadt. Man 
heftede Hertugens Underhandlere; og i Verſailles raads 
ſlog man om man derfor ſtulde anlegge Proces mod 
Hertugen ſelv. Hans Tiender paaftode, han havde vils 
let falde Philip steg Soldater til Vaaben imod denne 
Konge, og Dauphinen forlangte derfor Hertugens Hen⸗ 
vettelfe, Mad. Maintenon. var ei for denne Strenghed, 
dog fyntes hun at holde Hertugen for ſtyldig. Men 
Cantiferen og Dauphinens Søn Hertugen af Bourgog⸗ 
ne talte med Eftertryk for den Anklagede. Den dodige 
Hertug af Bourgogne elſtede den laftefulde Hertug af 
Orleans for hans naturlige Behagelighebs Skyld, fordi 
denne med Varme havde erflæret fig ſaavel for ham ſom 
for Fenelon mod begges Fiender; et Træf, der gjør Here 
tugen af Orleans's Godmodighed, vigtige Folelſe og Lis 
gefremhed re. Endeligt blev der denne tilladt at vers 
færdiggjøre fig; og Kongen erflærede ham for uſtyldig 
imod Philip ste. Hoffet i Verſailles vilde nemligt ei 
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ſee mere i Hertugen af Orleans Okridt, end et Spil af 
Hevn, fom hans Maitreſſe Sery havde indleder, af gore 
trydelfe over, at hun ei var bleven Hoſdame. Fra den— 
ne Tid forfulgte Hertugen uophorligt af Pad oa Bags 
talelſe. Man vilde endeligt i ham fee en, for Forbr yder 
ſtjondt han fun egentligt var en ſtor Liderlig. Saale⸗ 
deg tabte han den fidfte Agtelſe for Menneffer, der med 
mere udvortes, Decens tænfte og handlede flet, og ans 
faaes for ſtikkelige Folk. Hans Yndlingifudium var 
Chemien. San laborerede flittigt tilligemed en vig 
Homberg. Hofkryberne funde med deres tomme Hove— 
der et begribe en Prindſes Videbegjerlighed, der befad 
Aand og Kundffaber og tillagte famme en henimefig 
Grund. Da nu Hertugens Gemalinde blev angreben af 
en heftig Cholik, faa heed der, at han havde villet for- 
give hende, Hun fom fig igjen, og man taug. Wen, 
da Dauphinen, Hertugen af Bourgoque, dernes Semals 
inde og ældfte Søn døde fortefter hverandre i Aarene 
I7TI og 1712, og blot en Saarlæge anfaae en meget 
ondartet Forraadnelſesfeber og Friisler for Aarſag til 
dette pludfelige Dødsfald, hvor de øvrige Læger vilde 
finde Spor af Forgiftelfe, anklagede den offentlige 
Stemme hoit Hertugen af Orleans, der omaikkes med 
Roués eg kogte Gift, fom Morder. Efter Sr. Sis 
mon erflærede Mad. Maintenon ſelv fig for denne 
Mening i Kongens Nærværelfe. Kun to Perſoner 
af Dauphinens Familie bleve ilive: Hertugen af Ber⸗ 
ry, en. Svigerføn af Hertugen af Orleans, og den fvar 
gelige Aertug af Anjou, fom fun ved Modgift, efrer 
hvad to Hofdamer foregave, reddedes i den fanme 
Sygdom, der bortrev hang Forældre og Hertusen af 
Bourgogne. SGvrigft udbredede Hertugen af Maine, 
Ludvig 14des naturlige Sen, Rygter em denne Zor⸗ 
giftelfe. Det troedes almindeligt og Hertugen kom 
meer end engang i Fare for at rives i Stykker af 
Pobelen. Han ftillede fig nu for Kongen, men ei 
fom en Mand, . der forfvarer fin Uſtyldighed; ban 
forfangte at forhøres i Baſtillen tilligemed fin Che— 
miker. "Denne Fornedrelfe mishaged: Kongen. Paa 
Hertugens gjentagne Bon, ſamtykkede Gan vel i, at 
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Homberg maatte indfinde fig i Baftillens men han 
tog- fnart dette Samtykke tilbage.» Da nemlig Hom⸗ 
berg indſtillede fig for af fengſles, blev han ei indladt. 
Ludvig 14de fandt det ligeſag værdigt ſom paffende, af 
erklende Hertugens UFylbighed üden Underføgelfe. 
Det ſamme var et Tilfældet. med Hoffet. Hvor 
Hertugen vifte” fig, gik Enhver af Veien, og ban. 
ſtod alene ved Hoffet, aabenbart ſtyet af alle. Dette 

bekymrede ham dog fun lidet, ſom Regent havde han 
glemt enhver tilfsiet Fornærmelfe. Hiin Freftøden for⸗ 
Inftede ham fon et * Spil, bvis Drivefſedre 
han kjendte. Men jo ældre finger blev, deſto opmerk⸗ 

fommere bleve Hofmendene paa Hertugen. Imidlertid 
førte Ludvig 14de deſto dybere, hvor lavt Orfeané ftod 
i den offentlige Mening. Han onſkede derfor, at Phi⸗ 
lin den ste efter hans Død kunde blive Regent, og, hvis 
Hertugen af Anjou (fiden Ludvig. 15de), døde Konge af 
Frankerig. Men Philip 5te ſamtykkede ei heri. Du 
døde ogſas Hertugen af Bexry pludſelig; og dennegang 
traf Mistanfen om Forgiftelſe hans Gemalinde, en 
Datter af Hertugen af Orleans, ber levede faa ufædeligt 
at hun ffulde indſperres i et Kloſter. Sfølge hendes 
vilde Characteer funde Bun begane en ſaadan Handling - 
uden Fortrolige; men man vidſte, at der imellem hen⸗ 
de og hendes Fader herfkede en ſtiendig Fortrolige 
hed; Grund nof til ar erklere denne for Mebſetyldig. 
Saaledes gjaldt Laften ſom Beviis for: Forbrydelfen. 
Dog ajorse Dette Forfald i det Hele lidet Indtryk. Den 
ſlsoſindede Konge vilte Intet vide og behandlede ſelv Ene 
fen med Udmarkelſe. ten Hoffet fryatede Heriugené 
Hevn, hvis han, efter Kongens Dod, Fulde komnme i 
Befidcelfe af Magten. Ingen talte derfor videre om 
denne Sag. Siden overlod den gamle Konge fig gand⸗ 
ffe til Hertugen af Maines ag Mad. Maintenons Stys 
relfe, . De bevægede ham til at underſtrive hiint overor⸗ 
dentlige Cdict, hvori Gan bortgav Thronen fom erobret 
Eiendom, ta han meddeelte fine uægte Sønner, Hertu— 
gen af Maine og Greven af Toulouſe, Arvefolgeret. 
Men det lykkedes dem ef, at bringe Kongen til af udes 
lukke Hertugen af Orleans, ſom førfte Prinds Så Blodet 

i 
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fra Ludvig vilde derved ſtiltiende have er⸗ 
kleret Hertugen for ſtrafſtyldig og fig felv før ſpas, fordi 

d nStrafſtyldige var bleven uſtraffet. Hans Skeiftefader 
Le Tellier beſtyrkede ham i hans Mening om hans Gros 
derføne Uſtoldighed; dog vilde Kongen ci. betroe ham 
alene Regentſtabet. Han udnavnte derfor i fit Teftas 
mente et Regentſtabsraad, hvori Regenten førte Forſe⸗ 
det, men ſtulde ei have anden Forret end den afajørende 
Stemme, naarStemmerne vare lige. Den umyndige Kon⸗ 
ges Perſon, Opdragelſe og hele Hofsog Militeretat, ſtulde 
aldeles ſtaage under Hertugen af Maines Opſigt og Beſty— 
velfe.Dette Teſtamente, der under Jernlaaſe var overgivet 
Parlamentet, blev, da det aabnedes 24 Timer efter Kon⸗ 
gens Død, i Nervarelſe af den unge Konge, Prindſerne 
af Blodet og Pairerne, af det ſamme Parfament paa Ne⸗ 
gentens Forſſag erkleret for uzyldigt. J Kongens ſidſte 
Sygdom var nemlig Hoffolkenes Erefrygt for Hertugen 
af Orleans tiltaget med hvert Pieblit, Syntes et ſtyrken— 
de fægemiddel at indgyde Kongen nyt Liv, formindſtedes 
vel hiin Sver, men den levede op paa nye, ſaaſnart Syg⸗ 
dommen blev ſtarkere. Hertugen morede diſſe „Girou- 
ettes.“ Ogſaa Nationen“ havde forſonet ſig med ham. 
San var ikke und, han behagede ved fin Perſonlighed, 
og hvor er man overhovedet mere eftergivende mod fande 
felig Laſtefuldhed end i Frankerig ? Kun maa den være 
vittig, glimrende og den ajelder ovenifjøbet for Genie. 
Man fandt det derfor uretfærdigt, at bersve en ſaa elſt⸗ 
værdig Fyrſte, ſom man havde bagtalt ſaa afſkyeligt, 
uden at høre ham, hans Nettigheder ſom forſte Prinds 
af Blodet. Det Militaire var endeligt afgjort paa den 
tappre Hertugs Side. Intet Under — ot Parla⸗ 
mentet, Hertugerne og Pairerne, ſom vare fornerme⸗ 
de ved de Fortrin, der vare tilſtagede Kongens nægte 
Sonner, traadde pan Regentens Side. Enhver haa—⸗ 
bede af ham gamle Rettigheders Beſthttelſe. Flere af 
De meeſt anſeete Mænd, felv Miniſtre, Voifin, den. 
utaknemmelige Marſchal Villeroi, ſom Ludvig 14de 
havde betroet fin Eiterfolgers Opdragelſe og tuͤſtkkret 
ſamme i Teſtamentet, og Politieminiſteren d'Argenſon 
tilbode ham hemmeligt deres Tjeneſte; for en * Milli⸗ 

* 
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on Livre2 erflærede Hertugen af Gulche' fig i Garderegi⸗ 
mentets Navn for Hertugen. Villeroi ſtulde, i Følge 
et Codicil, indtil Teſtamentets Aabning, have den hoieſte 
Befaling over Hofſtaten og Garderne. Cantsleren bes 
troede Hettugen dette i den døende Konges Cabinet, 
Saaledes bleve alle Forholdsregler tagne,” for at give 
Hertugens Proteſtativn Eftertryk mod Teſtamentets 
Gy dighed, maar ſamme ſtulde aabnes, den 2den Sept. 
1705. Regenten beraabte fig paa de Ord, den døende 
Konge havde fast til Gam: at han i Teſtamentet havde” 
ſikkret ham afle hans Fodſels Zorre'sigheder…… Efter 
forte Mellemtaler erklerede derfor Parlamentet eenſtem⸗ 
migen. at Hertugen af Orleans var Regent og kunde 
nålene udnævne Regentſtabsraadet. Herpaa forlangte 
Hertugen af Orleans Ovhævelfen af det af Kongen ans 
ordnede Formy sderffab, Hertugen af Maine modfatte >; 
fig, og Striden blev faa levende, at Regenten ophævede 
Forſamlingen, efterat han ferſt, for at ſikkre fig ſammes 
Hengivenhed, havde gjemaivet ſamme den gamle Ret, at 
gigre Foreſtillinger. Saaledes blev endnu ſamme Cfo 
termiddag, da Mødet nepve var aabnet af Regenten, og⸗ 
ſaa dette PunÉr k der konge ige Teſtamente eenſtemmigen 
tilintergjort: og Hertugßen af Orleans erholdt den hoie⸗ 
fie Magt, don ſtulde Stemmefleerhed gielde i Statsraa⸗ 
bet. Han erklerede hervaa, at han vilde indrette Res 
gieringen efter en Wlan, ſom man havde fundet blandt 
Hertugen af Bourgognes Papirer. Jo mere alminde: 
ligt agtet denne Prinds havde været, deſto mere ventede 
man af det nye Regent fab. Regenten vendte nu i Fris 
umph, under Folkets Jubel, tilbage til fit Pallads, og 
den 12te Sept. [od han den femaarige Ludvig 15de, ved 
hvig Fødder Gouvernanten fad, holde en Lit de Justi- 
ce, hvor Cantsier Voiſin, ſom havde férevet Teſtamen— 
tet, hoitideligt forfyndte dets Ophævelfe, Saaledes 
begyndte Hertugen af Orleans's Regentſtab. De bore 
gerlige, la roture, hvormed Cardinal Mazarin, ſom 
man udtrykte fin, havde forgifter Kongeriget, bleve 
fjernede fra alle højere Korvalininaépofter, ſem udelük—⸗ 
kende fulde tilfomme Adeten. Beſattelſen af de fore 
ſtjellige Conſeils paafulgte for Storſtedelen efter perſon⸗ 
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lige Henſigter. Den vetFafne Miniſter Desmarets fik 
fin Aſſteed. Negentens Villie fande Intetſteds Sods 
ſtand formedelſt de Perſoners uUduelighed , Svaghed, 
Hengivenhed eller ſlaviſte Tænfemaade, ſom han havde 
ſamlet omkring fig. Han reajerede faa roligt ſom cm 
han havde været fronet. — Man gif frem med Maade— 
hold og Upartiſthed i den ſtore Tviſt mellem den. franffe 
Seiftlighed, ſom Molinifter'og Janfenifter havde forans 
lediget. Regenten tenkte ſaa meget lettere uden For— 
dom herover ſom han overhovedet ingen Religion hav— 
de, og gierne vilde drage den anſeete og dydige Cardinal 
af Noailles. Erfebiffop af Paris paa fin Side, Men 
"derop Hovedanliggender, hvorom aft i Regent abets His 
ftorie dreier fig, er Alliancen med England og det forus 
lykkede Finansſyſtem. Hiin gjorde ſammes Underhande 
ler, Abbed Dubois, til den førte Mand i Staten; dete 

"fe ftyrtede den virffomme, men af franſt Letfind forførte 
Sfotlænder Low fra fin Hoide i den dybeſte Elendighet. 
Regenten, der ftedfe var god indtil. Svaghed mod fin 
gamle Lærer i Evicureismen vovede dog ei firer at ans 
fætte ham, da alle raadede ham derfra. Man faldte 
Dubois offentligt ved Regentens Hof L'abbé Fripcn- 
neau (den lumpne Abbed) Hertugen af Orleans's 
Moder fagde udtrykkeligt til fin Søn: ,, Min Søn, jeg 
har fun cen Gjodhed af bede dig om, aldrig at anfætte 
den Skjelm Abbed Dubois, den ſtorſte Skurk i Verden, 
han vil opoffre Staten og dig for den mindſte Fordeel.“ 
Men Dubois, der ſtedſe var driftig og ſmidig, etiltalfe. , 
Hertugen ligefrem ſaaledes: „Nu formaaer de Alt; vil 
de fade en Mand blive i Uvirkſomhed, ſom har ophøret 
dem?” Prindſen udnævnte fam til Statsraad, men 
fagde derhos til ham paa fin fædvanlige fortrolige Maas 

"de: ,,Men sogen mere Redelighed, Abbed, derom bes 
der Jeg dig!” — Snart fandt Abbeden Leilighed til at 
gjøre Prindſen en overmaade vigtig Tjeneſte, hvorpaa 
han alerede i Forveien pan en vis Maade havde forberes 
det fig. Intet var Regenten vigtigere end at vedligehol—⸗ 
de Freden for ar helbrede Statens Scar, Wen Fran⸗ 
Éerig ſtod efter Utrechter-Freden alene i Europa. Res 
genten var perfonligen mistenkt af den engelſte Konge, 
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Englands gamle Had mod Frankerig opildnedes paa nye 
ved Pretendentens Forføa, ſom underſtertedes af Frans 
kerig, at finde Tilhængere i Skotland og Ængfand og ved 
de nye Havncanlæg i Mardyk Nerheden af det fløifede 
Duͤnkirchen; Hollenberne troede ligeſaalidet det franfe 
Oyſtem, og nærmede fig derfor ber eſterrisſte Hof, ber 
ei heller fod i nogen god Forftaaelfe med Frankerig. 
Med Spanien ſtod Regenten i perſonligt Fiendſkab. San 
havde alt at fryate for fine Rettigheder af den ergjerri⸗ 
ge fpanffe Minifter, Cardinal Alberonis Planer. Kun 
en Alliairce med England var iftand til at ſikkre Regen⸗ 
fen; og Dubois, der forſt klarligen vifte ham Nodven⸗ 
digheden heraf, kunde let bringe denne Forbindelſe, ſom 
England felv onſkede, iſtand, da han tilſtod den engelſke 
SMinifter alf hvad han forlangte. Underhandlingen vil 
de derfor have fundet filen Vanſkelighed, hvis man ei 
fra brittiſt Side havde havt ſtor Mistillid til Regentens 
Characteer, og forsigbigen forlanat viſſe Punkter ind⸗ 
rømmede, ſom igjen gjorde Regenten mistroiſt. At 
Dubois forſigtigt og efter givende indledede den gienſidige 
Nermelſe, og tillige, ved en faſt Holding, bevægede 
Gjeneralftaterne til Deeltagelſe, hvorved den berømte 
Trippelalliance foam iſtand i Haag 4de Jan. 1717, hvile 
ken tilintetgſorde Alberonis driſtige Planer og aldeles ad⸗ 
ſtildte de ſpanſke Bourbonners Politik fra de franſkes, 
det var Duboin's Fortjeneſte, hvilken dog Prindſen, 
ved fin Ulyſt til Anſtrengelſe, regnede ham alt for hoit. 
Dubois havde allerede i Ludvig 7 4des Tid i London vun— 
det Lord Stanhopes Venſtab, og fiden i Paris indført 
ham ved Hertugens hemmelige Feſter. Stanhope var 
nu Statsſekreteer og Georg 1ftes Miniſter. Paa ham 
grundede Daubois fin Plan om Trippelalliancen. Ådeen 
hertil kom imidlertid. ci fra Dubois, men fra Lord 
Stairs, der ſom brittiſt Geſandt ved/ Ludvig 14des 
Hof, var formen i noiere Zorbindelfe med Hertugen 
af Orleans, vad Marquien af Canillac og Dubois, ſom 
hertil betjente fig af-en lille Sænfemager Raimond, 
fom han havde forſtaaet at indføre hos Hertugens førfte 
Maitreſſe Mad. d'Argenton og ved denne hos Prinds 

- 
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ſen; den ſawmme Raimond ſeyldte Gan felv ft Bekjendt⸗ 
ſtab med Lorden. Lorden vilde bringe Kongen af Eng—⸗ 
land og Hertugen af Orleans narmere til hinanden, fors 
dirde behsvede hinanden. Han tilbød derfor Prindſen 
fin Konges Biſtand faavel i at holde faf paa Regent⸗ 
faders Rettigheder, fom i Tilfælde af at den franſte 
Throne blev ledig. Dubois og Canillac indſaae hurtigt, 
hvortil dette kunde føre, men Regenten vifte i Forſt⸗ 
ningen, da Dubois endnu et fad tSratsraaket, den ham 
tilbudne Alliance med Cngland fra fig, fordi han og for» 
langte Hollands Tiltrædelfe, og imidlertid vilde fee 
hvad Udfald Pretendentens Foretagende i Skotland vilde 
faae. Da denne var mislykket, gif Regenten mere ind 
i Stairs Plan, hvilken foruden Dubois og Canillac, 
oaſaa Hertugen af Noailles underſtottede. Denne on⸗ 
ſtede fun for fuldkommen at ſikkre Rotigheden, af Phi⸗ 
lip 5tt af Spanien ogſaa vilde tiltrede ſamme. Men 

ſberoni hindrede dette, og forøgede Misforſtaaelſen 
mellem Philip og Regenten, fordi denne arbeidede imod ” 
Cardinaglen ved den fraͤnjſke Geſandt i Madrid. Men 
nu viſte Eagland mindre Tilbstelighed, ja Franferig 
mantte frygte for, ar det paa nye vilde forbinde fig med 
Oſterrig og Holland, da Georg iſte foretog figen Reiſe 
over Haag til Hannover, Dubois begav fig nu i hem⸗ 
mefiae render til Haag, for af tale med Stanhoye- 
paa Sans Gjennemreiſe, og derfra felv til Hannover. 
Han blev hørt med Bifald, bog lykkedes det ham forſt 
ſeent, at overbevife Kongen om Kegentens Oprigtighed, 
og bringe Alliancen iftand efter Utrechter⸗Tractaten og 
med Garantie af gjenſidige Rettigheder, paa Betingel⸗ 
fer, der ei vare meger ærefulde for Frankerig. Dette 
uventede Udfald af en for Regentens perſonlige Sikker—⸗ 
hed faa vigtig Underhandling, overveiede hos denne ens 
hver anden Betragtning. Han gjorde den borgerlige 
Dubois til Miniſter for de udenlandſte Anliggender. 
Denne gjaldt nu alt, fornemmeligt efterat ban havde 
opdaget Alberonis Plan, at bortfore Regenten og ſtaffe 
Philip ste Regentſtabet, ved en Skriver, den ſpanſte 
Geſandt i Paris havde betjent fig af, og herved tilegnet 
fig den Fortjenefte at have veddet Heriugen. Dubois 
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drev og Forſlaget til et dobbelt Giftermaal igjennem: 
Kongen fulde æate en ſpanſt Infantinde og Prindſen af 
Afturien Prindſeſſen af Chartres. — Regenten glædede fig 
faa meget herover, at han ſagde: „Dubois et fmidig ſom 
Fanden til at færre aft igjennem, hvad ban vil.“ — 
Dog udnævnte han ham blot, vaa en ÄAnbefalingsſtri⸗ 
velfe åf Kongen af England, til Erkebiſkoß af Cambray. 
Nu var det Minifterens vigtigſte Anliggende åt erholde 
Cardinalshatten. Han traadde derfor paa Moliniſtsr⸗ 
nes Side, og Regenten nodte Parlamentet, at indføre 
den Jeſuiterne gunſtige Forklaring af Bullen i ders Res 
gifter. Man gav og Kongen, mod Cardinalen af Noail⸗ 
les Villie, en Sefvir tit Skriftefader. Underhandlin— 
gerne om Cardinalsberdigheden traf fig i Langdrag. 

Hertug⸗Regenten fÉrev desangaaende til toPaver, til 
” Kongen af Spanien ca felv til Cardinalen af Rohan. 
Dubois blev ſtedſe opholdt og Cardinalshatten koſtede 
ham mange Forerinzer. Han vilde endog ſende en 
Deel afde Penge, ſom Krig Miniſteren Le blanc havde 
anviiſt Herren af Delle» Isle til Troppernes Betaling, 
til Rom 4 hiin Henfiat: men begge afſtoge ham det, 
Kort derpaa faldt de i Unaade og bleve begge heftete ef» 
ter Regentens Befaling. Endelige ankom Cardinals— 
hatten, og Regenten taffede i en meget forbindtllig 
Skrivelſe Cardinal Rohan for hans -derved havte Uma⸗ 
ge, han tildeelte ogfag de Underhandlere, fom havde væs 
ret virkſomme derved, de dem af Dubois lovede Poſter. 
Cardinalen vilde nu befæfte fin Magt efter Mazarins Ex⸗ 
empel, og [od fig derfor udnsvne til Premierminiſter af 
Regenten den 23de Aug. 1722. Alerede begyndte han 
fom Richelieu af herfEe almæatig; da Døden, en Følge 
af hans u⸗ſoevelſer, henrev ham. Han havde et Mod 
til at underkaſte ſig en ſwmertelig Overation før Regen⸗ 
ten ſelv opmuntcede ham dertil og lovede at være tilſta— 

de ved ſamme. Ved denne Leilighed fFal Pinsen, da 
netop et Uveir vifte fig paa Himmelen, i Spog have ud⸗ 
brudt; „Det er, vil Sea haabe, Meifeveir for min 
lyſtige Broder!” Dubois døde ogſaa virkeligt Dagen 
derpaa den 10de Auguſt 1723. Han var en Band, fis 
ger St. Simon, af hvem, om han og talte nok faa 
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venfabeligt, en Rag af Kalffhed trænate ud af alle 
Porte, der formerfede ham. Uagtet elt dette har han 
den Fortjenefte at have fivret Frankerigs udvortes For— 
hold under Regentſtabet med Held, efter en udtænke 
Wian, ſtiondt Regenten ſelv herved tog færdeles Hen: 
fyn paa fin verfonlige Intereſſe og foretrak denne Sta— 
tens Værdinded. Dog reddede han fig og Frankerig fra 
Faren ved Abberonis Ploner. Deſto ufeldigere var 
Regenten i Henſeende til Finanſernes Forbedring. Han 
fandt et Deficit af 140 Meilltoner Livres. Desmarets 
udkaſtede ham følgende Skildring af Statéformuens 
Tilſtand den 20de Sept. 1715. Deordentlige Udgif⸗ 
ter for 1715 belsbe fig til 142 MM. ; Indtagternes 
Belsb var alerede opbrugt til paa tre Millioner nær; og 
Staten havde 711 Millioner at betale i forfaldne Br 
fer til Ihendehaverne. Hertil kom udtømte Underfaats 
ter, forladte og øde Marker, en tilintetgjort Handel, 
ingen Tillid, ingen Credit og neppe $00000 Livres rede 
Penge i Skatkammeret. Regentſtabet forfaftede Fors 
flaget om en Bankerot og antog er ftreng Oeconomies 
Syftem. Hertugen af Noailles havde fornemmeligt 
Indflydelſe paa denne Del af Statsforvaltningen. 
Man frarede hvor man funde og medfatte endog trykken⸗ 
de Afgifter; Dog funde man ei hindre Vilkaarlighed og 
Syaardbed i Indkrevelſen. Imidlertid havde man af⸗ 
fEaffet den af Louvois indförte Misbrug, at hæve Mis 
litærafgifter paa en blot Miniſterbefaling. Fra Ar⸗ 
meen afffedigede man 25,000 Mand, fom man ſogte 
at vinde for Agerdyrkningen. Hvad der meeſt ſta— 
dede denne var den foranderlige Tilſtand i Pengeva—⸗ 
ſen. Indtil 1712 var Værdien af Guld 09 Solv 
ſteget, men fiden igjen faldet. Enhver holde nu de 
rede Penge tilbage, i den Forventning, de ſtulde ſti— 
ge. - Louisdorernes Omſmelten fvarede ei til Hens 
figten, og de kongelige Papirer kunde blot affættes 
med é Tab. Da beflurtede Regenten, ved det berye⸗ 
tede Viſa-Ediet, at forvandle alle fongelige Papirer. 
til Sratépapirer. Ved denne Omfætning vandt man 
paa 600 Millioner viſirede Papirer 237 Millioner. 
Serpan fod han fra Marts 1716 ved et eget Juſtits⸗ 
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kammer forfølge og mulktere Papiirsgagrerne, ſom 
hidtil havde SME fig af den offentlige Ciendiehed 
og drever en ſtlendig Luxus. Men der fandtes manz 
ge anſeelige Famili ev indviklede i denne Handel, |fåa 
at man igfen maatte ophæve hiint Kammer fra 
1717. Dog. havie Staten inddraget over 200 
Millioner i Straffebsder. Men alt dette forøgede 
fun den almindelige Uroe.og Uſikkerhed i Wenseforz 
retningerne; overalt ftandfede Betalingerne; Over⸗ 
ſtattekreverne kunde ei lengar maauebligt levere de. 
lovede halvtredie Millioner Livres i den kongelige Skat, 
og Staten kunde ei betale Tropperne deres Sold. 
Da forelagde Skotleuderen Law Kegenten Planen 
til en Hoveddiſconto og Seddelbank, der begyndte fine 
Forretninger den 2den Mai 1716, og ved” en forts 
fat rigtig Forvaltning verigen vilde have ſikkret Pens 
geomløbet og den offentlige Tillid. Alerede ophørte 
Aagren og JJengeværdiens Vaklen, og Verelcourfen 
havde forbedret fig. Wran nedſatte derfor Penſtoner⸗ 
ne og befalede den: 10de April 1717 at motfage 
Bankoſedlerne ſom røde enge t alle fongelige Caſſer. 
Nu ſteeg dens Credit paafaldende, og raten faae ſig 
iftand til at afbetale 4 billioner paa den offentlige 
Gjeld Men nu fod Regenten ſig forlede til ar tage 
Banken paa fongelig Regning eg dermed forbinde et 
Handelsſelſtab, af hvis Aetier man kunde betale Tre⸗ 
fjerdedelen i Statspapirer. Ogfaa denne Plan funde - 
falde vel ud, hvis man havde fat den iVark med forſig⸗ 
tigt Maadehold og ſtreng Orden; men den franffe Let⸗ 
findighed overlod fig for tidligt til Haabet om en ſtor, 
hurtig og let Fordeel; den lod Intet modnes; den ve⸗ 
vede for meget og tabte endeligt att. Iſtedet før fom 
hidtil at ſikkre der lige Om! ø5 af rede Penge og Papiir⸗ 
penge haabede Law og Regenten at kunne holde de ſid⸗ 
fre i Veiret under alle Omſtendigheber ved Menings— 
vævdien, Det var let at ſtuffe en flygtig og ubetenkſom 
Nation, faa'af den gav fine rede Penge i den fongeliz 
ge Bank mod Papiir, ſom man formerede efter Be—⸗ 
fag; men deſto vanffeligert blev bet at vænne et odſelt 
Hof til Orden; og Sparſomhid, Hvor Rankeſmedde, 
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Yndlinge og Maitreſſer, "der holdt den indbildte Stigs 
domj for. uudtømmefig, funde raade med Statsformu—⸗ 
en. Derfor firandede Laws HWian eler Syſtem, ſom 
den almindeliat faldet.” Hoiſt daddelverdigt var det, af 

han, da han alerede fane Følgerne nærme fig, ei hurtigt 
"holdt op, men ved voldſomme eller troføfe, Midler, der 
Fun bevirfede der Moͤdſatte og fremſkyndte Falder, vil⸗ 
de hofde fir kunſtigt overfvændre Syſtem i Veiret. San 
ledes lod han udfpredg Rygter om rige Galdminer, ſom 
man vilde finde i Louifiana eller ved Miſſiſſippi, paa 
hvis Cofoniehandel der veſtlige Compagnies Actier vare 
grundede 1717, omendſtjondt San ſels maatte indſee 
det Ugrundede og Uſandſynlige i dette Hagb. Eahver 

kjobte nu Actier. Law Faffede dette veſtlige eller Mis— 
ſiſſippi⸗Selſtab ſtore Fordele, blandt audre udelukkende 
Negerhandel paa Senegal, Handel fra Can til China, 
Myntret paa ni Aar, Tobaks- og Skatteforpagtningen. 
Selſtabet laante dertil henved 1500 Mill. for Storſte⸗ 
delen i Papirer Cehi i Sølv var nerbe Halvparten af dens 
ne Sum at finde i hele Kongeriget), for igien af udlaane 
dem til Kongen mod tre Procent.· Nationen regnede 

ei efter, men overlod fig blindt hen til det Lokkende 
i diſſe ſore med Compagniet forbundne Forrettigheder. 
Man funde ei hurtigt nof fane Actier færdige, faa ſtor 
var Begjerligheden efter at berige fig. Deres Priis 
ſteeg til en ubegribelig Hoide, og Law ajorde Intet før 

at ſtandſe ét faa farligt Spilleraſerie. Toertimod love» 
de han en Dividende af 12 for Hundrede. Men alerede 
i Der. 1719 vaggnede Nationen. af fin Runs. J hele 
Kongeriget var blot Papiir i Omlob, og Brødrene Pas 
ris havde ſom kloge Financiere i Stilhed arbeidet imod 
Laws Syſtem, der indſtrenkede deres Indflydelſe paa 
Regjeringens Finansoperatiener. Forgſeves ſogte Re— 
genten ved Metalverdiens Omſmelten og Nedſatten at 
holde Papiirpengene imod Mynt. Actierne faldt tilli— 
gemed Bankoſedlerne i Vardie, dog epkſobte de klogere 
Franſktmend, vel og Udlendere tidligt nok, for Banken 
ophorte ar discontere, Diamanter, faſte Eiendomme ꝛc. 
til enhver Priis for deres Actier og Sedler Regjerin—⸗ 
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gens Forlagenhed ſteeg endeligt faa meget, at den, den 
24de Febr. 1720 forenede den kongelige Bank med det 
indiffe Compagnie, og den til Generalcontrolleur ude 
nævnte Law [od Regenten underffrive den tyranniſte Lov 
af 25de Febr. 1720, hvorefter Yngen i Kongeriget 
maatte have meer end 500 Livres i Sølv, myntet eller 
umyntet under Confiscation til Fordeel for Angiveren 
og en Mulct af 17000 Livres. Skrakken var almin- 
delig; man faae fig forraadt. Den ene Ven troede ei 
længer den anden, og af Familierne ſelv forſvandt al 
Wrlighed. Nogle nedgravede deres Skatte, Andre 
flygtede bort med dem, den ſtorſte Deel adlød. Law 
lod i to Maaneder forfærdige 150 Millioner nye Ban⸗ 
koſedler for at indløfe det afleverede Sglv. Herpaa ude 
gav man den 21de Mai 1720 den ubetenkſomme Befa—⸗ 
Ting, hvorefter Actiernes og Sedlernes Vardie lidt 
efter lidt til Aarets Ende ſtulde nedſettes Hil det Halve. 
Dette var Begyndelſen til Bankerotten. Vel tog man 
Befalingen tilbage; men Crediten var. borte. Skyld⸗ 
nerne betalte deres Creditorer med Papiir, fordi Lovene 
endnu vaatvang Modtagelſen af ſamme; men den frie 
Handel ophørte, Nu maatte Lam igjen bringe Mynt i 
Omlob, men, da ban vari Beſiddelſe af den ſtorſte Deel 
rede Penge," faa opſtruede han Wærdien af en Mark 
Solv fra 65 Livrer til 82 og den. 30te Juli endog, til 
120, men Guld til 1800. Folket faae fig bedrager, og 
en almindelig Opftand truede at. bryde løg. Papiret 
tabte 2; og Banken modtog intet mere. For af berolige 
Folket, der intet Brød kunde Fjøbe for Papiir, lod man 
de mindfte Sedler verile. Ved Trængfelen bleve tre 
Menneſter trykkede ibjel, man bar dem for Regentens 
Pallads, men ogſaa dennegang ftilledes. Urolighederne. 
Ejer Maaneder derpaa uddrog Law fig det almindelige 
Had ved Flugten. Hans hele Formue, fom han tog 
med, beftod, fom man fagde i 2000 £Louisdorer. Han 
døde i meget indffrænfede Omſtæendigheder i Venedig. 
Regenten var faaledes beftuffen ved Syſtemets glimren⸗ 
de Side, at han tilfrev ſammes Fald blot Modſtander⸗ 
neg onde Willie. Derfor falde den duelige og redelige 
d'Agueſſeau i Unaade, i Hertugen af Noailles Sted 
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traadde d'Argenſon, og Parlamentet forviftes, fordi 
- Det ei havde antaget nogle af Laws Forordninger. Da 
den ærlige Truoaine, fom ved denne Leilighed var bles 
ven affat fra fin Poſt ſom Prevdt des marchands, be⸗ 

klagede fig for Regenten, gav denne fam til Svar: 
„Hvad Djevelen vil De Jeg al fvare Dem? — De 
er alt for ærlig for os!” — Den nye Generalcontrolleur 
ordnede Ruinerne faa qodt han funde. Brødrene as 
ris nedfatte ved Viſas Operation 2222 Millioner 
Statspapirer til omtrent 1700 Millioner. En. rins 
ge Deel af denne Gield blev beralr, der øvrige udloſt 
mod Bevifer af Viſa. Saaledes endtes denne ftore 
Formue » Revolution, I hele Frankerig, fornemmes 
digt i Hovedſtaden vare mange tufende redelige Mennes 
ſter blevne Tiggere; Fun faa duelige Speculanter havde 
vundet uhyre. - Men Luxus og Daarffab bortodſlede 
ſnart den med faa mange Familiers Ulykke kſobte Rig— 
dom. Derved fuldendte Laws Syſtem det franſke 
Folks Sæders Fordervelſe. Vindeſyge og" Fortvivlelſe, 
Had og Yppighed beruſede, lamſlog, piinte og forgiftede 
ſelv den flittige Borgerſtands jevne Tænfemaade, Den— 
ne Revolution og Trippelalliancen, hvoraf Qvadrupelal⸗ 
liancen ſiden opfom i London den 2den Auguſt 1718 ved 
Oſterrigs Tiltrædelfe, beſtemme Regentſtabets Gang i 
dets udvortes ſom indvortes Politik. Hiin var af⸗— 
hengig af Englands Syſtem, hvorfor Krigen 1719 og 
Forandringerne i Italien egentligt ei høre til. Prindsre— 
gentens Hiftorie. Den indvortes Politik vaklede imel⸗ 
lem floge og ubetenkſomme Beſlutninger. Armeen 
og Søvæfenet forſomtes. Regenten der havde for 
Ulyſt til al Anſtrengelſe fod Miniftrene raade og dyſſede 
figt Søvn med aglimrende Ideer og Planer. Hans 
ubeſtemt Aand Fræffedes for det vanſtelige Foretagende 
at ſammenkalde Rigsftænderne. Men Ludvig 14des les 
gitimerede Sønner lod han, uagtet al Modfigelfe, ved 
en Commisfion fradømme. Arvefølgeret og det Fortrin 
at lade fig falde Prindſer af Blodet. Alle Regentens 
Fiender forbandt fig derfor med Hertugen af Maine, og 
denne fandt ogſaa hemmelig —— i Parlamen⸗ 

2 
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tet. Han modſatte fig ſtandhaftigt Myntedicterne. 
Da bBefiuttede Regenten at=tilintetgjøre al Modſtand 
og Modpartiet felv ved en Lit de Juſtice, ſom han lod 
den unge Konge holde Sen 260de Aug i Tuillerierne ef⸗ 

ter en af Dubois udkaſtet Plan. Parlamenters Be⸗ 
ſlutninger bleve ophævedes: man berovede de legitimere⸗ 
de Prindfer den dem af Ludvig T4deindrømmede Rang 
foran Pairerne, dog giordes en perſonlig Undtagelſe 

med Greven af Toukouſe; endeligt berovedes Hertugen 
af Maine ogſaa den overſte Styrelſe af Kongens Opdra⸗ 
gelfe, ſom Ludvig 14de havde meddeelt ham. Ingen 

modſagde diſſe deſpotiſte Beſtemmelſer, Regenten havde 
blot fin Gemalinde at berolige; hun var ude af ſig ſelv 
over de Fornæermelſer, der tilfſiedes hendes Broder, 
Hertugen af Maine. Dennes Gemalinde udoſte hele, 
ſit Raſerie over Parlamentspreſidenten og fin Mand. 
Tilſidſt arbejdede hun paa en Plan at bringe Kongeriget 
i Oprør imod Regenten, fætte Kongen af Spanien i 
hans Sted pg giøre fin Gemal til Viceregent. Men 
den ſpanſte Geſandt Cellamare gif heri alt for lang fomt 
tilværes for den heftige Alberoni, og den franfe Paz 
fion ſatte dengang endnu fit Haab til Laws Syſtem, 
faa der ei var af tænke paa noget Oprør, Et Tilfælde 
opdagede endeligt Dubois den hele Plan. Regenten lod 
paavaffe den ſpanſte Geſandt, lod hans Papirer une 
derføge og dervaa ham felv bringe over Grændfen, men 
Hertugen af Maine og hang Gemalinde bleve. fom 
Statsfanger henſatte paa Slottene i Dourlens og Dis 

. jon. Den fidfte tilſtod Alt og tog Skylden paa fig. 
Regenten vilde af naturlig Frygtſomhed eller Svaghed 
ei gane ſtrengt frem efter Lovene Han troede, at Hers 
tugen af Maine ingen Deel havde havt i hans Gee 
malindes Planer, og tilgav denne en Sammenſpargel⸗ 

- fe, han fportede med ſom et Intrigueſtykke paa Verdens 
Theater; Men af hendes Medſammenſvorne i Bretag⸗ 
ne, fom Gun havde forraadt, dsde fire paa Schaffot⸗ 
tet, Den førde Parlamentspreſident de Mesmes vor 
vede veden Dame, der havde Adgang til Regenten at 
— hvori han forſikkrede om fin Uſtyldig— 
hed. en Prindſen overbevifte ham ved et Brev, han 
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havde fkrevet; dog ſtraffede han ikke, fordi han nu 
gandſke funde — paa denne Oorighedsperſons ſlaviſte 

Hengivenhed.· Samme Faſthed, hvormed Regenten 
holde Parlamentet borte fra al Deeltagelfe i Regjerings⸗ 
forretningerne, vifte han og i upartiſt Forvaltning af 
Retspleien, hvor alle Borgere vare lige for Loven; ders 
før blev Grev Horn, ſom havde dræbt en Vexellerer, 
for af bergve jam hans Tegnebog., levende radbrakket, 
uagtet Familiens Forbonner. Familien foreftillede ham, 
at Greven var beſlagtet med de fornemſte Huſe og felvmed 
Negenten, paa hvilke Endeel af Skammen altfaa vilde, fals 
de; Prindſen [varede : ,,Sfammen ligger i Forbrydelfen, ; 
ei i Straffen, og hvad mig ångaaner; nu vel, faa vil-Seg 
dele Skammen med dem.““ Regenten gjorde Kongen lide 
efter lidt bekjendt med Forretningerne paa en behagelig 
Maade, då han, hver Aften med Lethed og Tydeliahed 
foredrog I ham det meeſt Tiltrakkende. Marſchal Ville⸗ 

roi var ſom Kongens Hopmeſter ſtedſe tilſtede derved. 
Dette vilde Regenten forhindre, i den Henfiat af tugte 
Marſchallen, hvis han ei fandt fig deri og behandlede 
Regenten med Trods, for en Cardinal Dubois tilføiet 
Fornermelſe. Planen lykkedes; Villeroti tillod ei, at 
Regenten talede alene med Kongen; derfor lod Regen⸗ 
ten ham eſte Dag hefte og forviſte ham fil hans Lands 
gods. J hans Sted udnævnte han Hertugen af Charoft 
til Gouverneur Kongens Lærer, Fleury, Biſtop af 
Freius, beroligede den herover forſtrekkede unge Kongr, 
og Villeroi blev afſat. Nu blev Dubois Premiermini⸗ 
ſter. Kort efter paafulgte Kongens Kroning og den 
ISde Febr. 1723 overgav Regenren den nu myndige 
Konge Regjeringen. Nu overlod Hertugen fig ufor— 
ſtyrret til fin Epicureismus. Dog antog han efter Du—⸗ 
bois's Dod en Premierminiſters Plads; thi San ſtyede ei 
Arbeide, men fun Beſvarlighed; naar det gialdt hæver 
de han fig med Kraft. Han tilſtod et fire Gladesdeel—⸗ 
tagere (roues) eller Yndlinge nogen Indflydelſe paa For, 

retningerne. Han kiobte fine Nydelſer fun for Penges 
og ſelv i Udſvavelſens vildefte Tummel und flap ham afs 
drig nogen Statshemmelighed. Kongen ſyntes at ſtjen⸗ 
ke ham ſin Fortrolighed; Tiden, troede man havde mod⸗ 

—* — —— — * * 
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net hans fjeldne Egenſkaber, og man fattede" godt Haab 
for Fremtiden da Hertugen dode af Slagflod, en Følge 

af hans Umaadelighed, den 25 Dec. 17239 

Orleans (Ludvig Joſeph Philip, Hertug af) var 
en Sons Sonneſon af den Foregaaende, "blev føde i St. 
Cloud den 13de April 1747 og blev guillotineret den 
6te Rov. 1793. Han hed Hertug af Chartres indtil 
hang Fader. Ludvig Philip af Orleans døde 1737. 
Hans Moder var Lovife Henriette af Bourbon og Conti. 
% Ungdommen fatte han fin re i den ſtorſte Saedeslos⸗ 
hed. Man gav ham Skyld for at han med Flid havde 
trukket fin Svoger Prindfen af Lamballe, en Søn af 
Hertugen af Penthievre ind i fine Hdfvævelfer for at fors 
dærve ham og arve hans Formue. Hang Gemalinde 
lignede fin Fader i Dyd og Fromhed. Orleans giorde 
hende ulykkelig; hun. opoffrede fig derfor gandſte ſine 
Sonners Dannelſe, af hvilfe hun. havde megen Glæde. 
De ere nærmefte Arvinger tilden frahffe Throne, naar 
den nuværende Linie uddøer,. — Naturen havde gjort 
meget for Hertugen af Orleans, Lykken endnu mere; 
han var uendelig rig. Af meer end Middelſtorrelſe bes 
hagede han ved fin ſmukke Skabning og indtagende An⸗ 

ſigtsdannelſe; men hans Udfvævelfer havde bedakket 
hans Anfigt med røde ondartede Saar. Han var et 
uden naturlig Forſtand, men desuagtet uvidende og lefs 
troende; fvag godmodig, uden Characteer, ja endog 
udenegen Villie; undtagen naar Lidenſkaberne vafte 
ham. Han beſad Ferdighed i Legemsovelſer. Efterat 
han havde nydt alle Sandſelighedens Glæder til Overs 

, mættelfe , fandt han nye Spænding for fine ſlappede 
Nerver i Revolutionens Rædsler og en nye Vellyſt i 
Tilfredsſtillelſſen af ſin Hevn. — Hans offentlige Liv 
var aldeles ikke hans eget Vark, men Omſtandigheder⸗ 
nes. Ved Fodſelen beſtemt til en Storadmirals Poſt, 
anforte han 1778 en Afdeling af Flaaden under Orvil⸗ 
liers Overcommando imod Admiral Keppel i Trafnin⸗ 
gen ved Queſſant. Men denne Afdeling befandt ſig i 
Bagtrafningen, og Rygtet Sebreidede ham heighed/ ſaa 
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at han, iſtedet for at blive Storadmiral, fif en Generale 
oberſts Poft ved Huſarerne. Dette gav Stof til bittre 
Epigrammer. Fra denne Tid degyndte han at hade 
Ludvig 16de. Forgjeves ſteeg han nogle Aar efter op i 
en Luftballon. Da han hidtil intet Mod "havde viift, 
ja endog fEjelvet ved ar ftige ned ien Bjergvarksgrube, 
ſagde nu Sportere, af han havde villet gjøre alle Clemens 
ter til Vidner paa fin Feighed. Uagtet denne naturlis 
ge Frygtſomhed var han et uden Wrgferrighed; men 
han forverlede fin Rigdoms og Rangs Magt med naturs 
lig medfodt Kraft. Han føgte og erholdt Stormefters 
ſtabet over alle Frimurerloger i hele Frankerig, Veien 
til ſiden at fpille en Rolle i Folkeſelſtaberne. Alerede 

- 1788, da Hoffet kom i Strid med Parlamentet, traad⸗ 
+ de han paa Folkets Side, modfatte fig Kongen i Forſam⸗ 

lingen af 19de Nov. og blev forviift; men TidendefÉris 
verne, paa hvilfe han odſlede Pengei Mængde, ophoiede 
ham tit en Folkets Afgud. Saaledes fandt han véd fine 
Penge fnart Veien til Berommelſe i Rænfer. Han 
optjøbte Korn for. i den indtrufne ved Kunſt frembrag⸗ 
te Dyrtid at overlade det tilde Fattige enten for gode 
Kjøb eller for flet Intet. Han lod i Vinteren 1788 og 
1739 warme Wærelfer for Fattige, lod dem fpife ved 
ftore Borde og uddeelte Wenge iblandet dem. — Hans 
Haveſyge ventede, ved herſteſyge Planer tidobbele at 
vinde, hvad han her bortodſlede. —— der⸗ 
for ved Revolutionens forſte Bevagelſer, ſom en afgjort 
Modſtander af Hoffet; han var, for at behage Folket 
perſonligt tilftæde ved Plyndringen af Papiirmanufae— 
turet i Reveillon og (od fig udnævne til Medlem af den 

forſte Nationalforfamling af Adelen i Crepy i Valois. 
Men fnart ſtkilte han fig fra Adelen og trandde tilliges 
med adffillige andre paa tredie Stands Side Saaledes 
faftede ban fig fra Begyndelſen med Ondſtabens Fryd 6 
Revolutionens Strøm. Han tog Deel ide hemmelige 
Sammenkomſter i Palais royal og i Paſſy, hvor liftige 
Pattiemend kildrede ham med den Indbildning, at han 
kunde tilintetgjøre Dronningens Anſeelſe, ſtrekke Kons 
gen og lade fig udraabe til hans Generallieutenant 
Kongeriget. Havde han havt mere IPod vilde han ale, 

| 
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rede dengang være; traddt i Spidſen af Folkeopſtanden. 
Forgieves vilde hans Ledere bringe ham paa dette Punkt. 
Neppe havde han Kraft til, da ban den 12te Juli 
1739 traadde imellem Folkehobene i Dalais-topal,- at 

. frembringe & de Ord: „der gives fur eer Middel, grifer 
til Vraben.“ Jilſomſt begav han fig tilbage til ſit 
Pall ads- Siden brugte hans Tilhængere ham blot ſom 
et Skrækmiddel til deres Diemed, bog fmigrede de ham 
og hans opblæſte Wrefuge endnu faa flænge ſom de brugs 
te ham ct Fodſtammel. Ledet af dem beſtak fan de 
franfte Garders Regiment; Baſtillen falde den 14de 
Juli og Hoffet ſtjelvede. Han [od uddele Haanſtrifter 
34 Dronningen, ſom ban fornemmeligt forfulgte med 
det giftigſte Had· Derfor bar Folket hans og Neckers 
Buͤſte i Triumph igjennem Staden. Hvorvidt han fis 
den har taget nærmere eller fjerneee Deel i alle Udbrud 
af Folfejacosinismen fan et med Beſtemthed angives, 

men Sporene af der ovleanffe Partie gaͤge tydelige nok 
igjennem alle Revolutionstedſlernes merkeſte Vrager⸗ 
Han havde ei Hjerte nok til at ſtaae frem. eller Driſtig⸗ 
hed tilat fuldføre den begyndte Forbrodelſe. Derfor 
ihkkedes Planen fun halvt Matten mellem ste, og 6te 
Oct., til hvilken Hertugen efter alles Mening betragtes 
deg fom Hovedophavsmanden. Lafayette truede” ham 
derfor med retlig Underſsgelſe, hvis han ei forlod Frans 
ferig; oa den forſfrekkede Orleans lod fig ei holde tils 
bage ved nogen Foretilling af Mirabeau; Gan gif med 
Kongens Tifladelfe til Eugland. Siden (2den Oct. 
1790) bleve dog han og Mirabeau af Nationalforſam⸗ 
lingen frifundne for enhver Anklage. Cfrer ette Maas 
neder kom Hertugen tilbage cg aflagde. Borgereden. 
Ved Ludvig 16des Flugt erklærede han, at han gav 

- Slip paa Regentſkabet, ſandſynligt af Frygt for de Fa⸗ 
ver, dermed vare forbundne, Han ſpyſſelſatte fig hellere 
med fordeelagtige Indkisb af Zorn og Sukker. - De fles 
fte af hans Tilhængere forføde ham derfor, og de enkelte 
Republikanere traadde nu fammen i en ſtorre Forbindel⸗ 
ſe, tildeels opmuntrede dertil af den driſtige Barnave. 
Nu raadede Miniſtrene Kongen til en Forſoning med 
Orleans. Han blev udnævnt til Admiral af Franferig. 
Da han derpaa for —— Bertrand de Mol eville 

— 



yttrede fig, mindre ugunſtig imod Hoffet, raadede Mole⸗ 
ville ham igjen af »ærme fig Kongen og paatog fia, paa 
hans Onſke, vat forberede Ludvig 16de derpaa.” Kongen 
havde ogſaa virkelig en fang Samtale med Hertugen og 
var meget tilfreds med, -ar hans Miniſtre ;havde bragt-et 
Slags Forſoning iſtand. Men ulykkeligviis vidſte Hof⸗ 
folkene Intet deraf, da Hertugen faa Dage efter hiin 
Samtale viſte ſig ved Hoffet i Januar 1792 for gt gjøs 
re Kongen fin Morgenopvartning. Forledede af deres 
blinde Royalismus behandlede de Hertugen med den 
meeſt fornærmende Foragt og forglemte derved Kleaſkab 
ſaavelſom Anſtendighed, fan at der endog blev ſpyttet 
paa Hertugen, ba han gik ned ad Trappen. Beſtjem⸗ 
melſen var altfor offentlig og forefom faa everlagt, at 

Hertugen ei kunde give Slip paa ”den Tanke, at Kon⸗ 
gen og Dronningen vare vidende derom. Han forlød 
Slottet med Raſerie og Hevn i Hjertet og blev Kon⸗ 

— 

gens og Dronningens uforſonligſte Fiende i Revoluti— 
onspartiet, hvortil han nu igjen traadde. Hoffet afs 
ſtog ham derfor hans Forlangende af tjene ved Haren 
tinder Luckner⸗ Hvorover Hertugen klagede i National⸗ 
forſamlingen. du paafulgte Radſelsdagene den 20de 

Juni og tode Aug. 1792, hvori Orleans vel kunde ha⸗ 
ve Deel, ſtisndt ban tillige maat te indſee, at et mægti: 
gere Partie end hang, rev ham afſted. Han blev ders 
paa i Sept. udnevnt til Medlem af Conventet; men her 

blevs den fvage Hertug forladt af de ſidſte af hans falffe 
Venner og Medforbrydere.felv Fauchet, Manuel og 
Merlin af Thionville. De ſpillede nu aabent og frit des 
res Rolle fom Republikanere. Tilſidſt holdt blot en 
SDeel af Girondiſterne med ham. For at gjøre fig værs 

dig tl Marats, Robespierres, Dantons, Collot d'Her⸗ 
bois's, Camille Desmoulins Frerons og Andres Seel— 
ſtab, med hvilfe han ſtulde udnavnes til — for 
Paris i Nationalconventet, fod han fig den I 5de Sept. 
1792 af Communen i Paris befuldmagtige til. for. fig 
og ſine Cfrerfommere. at fare Navnet Egalité, og bes 
Fjendegjorde i Dec, ved Trykken, athan, for at erholde 
en Borgers Rettigheder, Høitideligt gav Slip paa fin 
Thronfslgeret. Han føgte overhovedet T at bringe de 
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endnu ubeftemte Jacobiner paa Maratiſternes ⸗Side og 
gav dem i dette Hiemed republikanſte Sjeftebudde. Men 
hiin Forbindelſe gjorde ham mistenkt for Gironden. 
Denne Faction foregav, at Municipalitetet i Paris 
havde til Henſigt at færte Hertugen af Orleans paa 
Thronen. Den forlangte derfor, da Staden Paris 
fordrede Ludvigs Fordommelſe, at Philip af Orleans og 
alle Bourbonner Fulde forviſes Frankerig. Hertugens 
Opfarſel under Kongens Proces, hvor han med hſertelss 
Kulde fremmede for Ludvigé Henrettelſe, oprørte. felv en 
Deel af Jacobinerne og vakte lydelig Knurren i Forſam—⸗ 
lingen. Ved Henrettelſen var han tilſtede i en Cabrio—⸗ 
(et og begav fig derpaa med fine Kammerater til Raincy 

for at hoitideligholde denne Dag ved en Orgie. "Kort 
derpaa lod hans Gemalinde fig fFille ved ham; hang - 
Sstgerfader, den dydige Hertug af Penthievre, dode 
af Kummer den 4de Marts og Orleans rev hans rige 
Arv til ſig. Den 9de beføgte Danton, Robespierre og 
Marat ham, for” at erholde Penae til en Folfebevægel, 
fe, fom de vilde — til hang Fordeel, men For; 
ſoget mislykkedes, fordi Orleans i det. afgjørende Pies 
blik ei havde Mod fil at gane paa Naadhuſet og udføre 
fin Rolle. Man (od ham udftryge af Jacobinernes Lifte, 
Endeligt traf et AnÉlagedecret ham. Forgjeves anraab⸗ 
te han Conventet og fine forrige. Venner om Deeltagelfe 
og Skaanſel. Forgſeves beraabte han fig paa fin Fors 
tjenefte, at have ſtemt for Kongens Død. Ale Partier 
vare imod fam; det ene bebreidede det andet Forbins 
delfen med et faa fforagteligt Menneſke. Han blev 
derfor tilligemed de gvrige Medlemmer af fin Familie 
bragt til Marſeille⸗Fongſlet. Her levede han i et faa 
affeveligt Fylderie, at Prindſen af Conti ſkriftligt ſogte 
Conventet om. at befrie ham fra fin Medfange, hvis 
Selffab han anfaae for haardere Straf end felv Døden, 
Men Conventet tog et Henſyn til denne Bøn, Da. 
Rhonemundingernes beſtukne Criminalret derpaa erklæ⸗ 
rede den fangne Philip Egalité for uſtyldig, forbod 
Velferdécommiteen hans Løsladelfe og lod ham efter 6 
Maaneder Fengſel bringe til Paris, hvor han ankom d. 
2den Nov. og forfvarede fig den 6 Nov. tidligt KI. 4 for 

J 
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Revolutionstribunalet med temmelig Rolighed og Klog⸗ 
ſkab. Man beſtyldte ham for Sammenfværgelfe mod 
Republikens Sikkerhed. Men hang Hovedforbrydelfe 
var hans Formue og hans kongelige Blod. Efterat have 
hørt et eneſte Vidne dømte man ham til døde. Han bør” 
te Dodsdommen med Standhaftighed og døde ſamme 
Dag Kloffen 5 med Fatning, dog blegnede ban, da ban 
nærmede fig Schaffottet. Man førte ham forbi hans Pals 

, 1.58, hvorpaa han ci kaſtede noget Blik. Tillgemed ham 
henrvrettedeg den Deputeerte Couſtard. Folket forbandte 
Orleans hoit og tilraabte ham: „„Du ſtemte for din Fæts 
ters Død i den Indbildning at følge ham, men Du ſtal 
blot følge ham paa Guillotinen.“ Faa Dage i Forvei— 
en den 3Ite Oct. vare 21 Conventsmedlemmer henrettes 
de, og blandt diſſe adffillige af Hertugens fordums Vens 
ner og Deeltagere, navnlig Marquien af Sillery, en Ge⸗ 
mal af Grevinde Genlis, Hertugens Maitreſſe. Hans 
to Sønner bleve i Bov. 1796 bragte fra Marfeille, hvor 
de til den Tid ſadde i Fengſel, til Philadelphia. Hans 
ulykkelige Gemalinde Louiſe Marie Adelaide af Bourbon 
Penthievre, født deni13de Marts 1753, blev fat i Frihed 

iSept. 1795, men erholdt ført 1797 Nyodelſen af fin 
Formue, igjen. Efter den 18de Fructidor beftemtes bens 
des Deportation af den lovgivende Forſamling; hun bes 
gav fig til Spanien, hvor man [od hende nude en Pens 
fion af 100000 Franker. Efter Ludvig 18des Reſtaura— 
fion kom hun 1814 igjen tilbage til Parig, og blev der 
formedelſt Sygdom, da Bonaparte i Marts 1915 an⸗ 
dengang tiflrev fig Frankerigs Throne. Dengang bes 
gav den ældfte Fyrſte af Hufet Orleans, Philip Ludvig, 
fig til England. Haner født den 6te Oct. 1773 og i 
Aaret 1809 formælet med Marie Amalie, Datter af 
Ferdinand 4de, Konge af begge Sicilierne, af hvilket 
JEgteffab to Sønner, Ferdinand, Hertug af Chartres 
og Ludvig, Hertug af Nemours, og to Dottre ere i Live, 
Han har og to Brødre: Anton Philip, Hertug af Char⸗ 
tres og Alphons, Greve af Beaujolois, og en ugift 
Soſter. 

Orlow. IJ den rusſiſte Hiſtorie ere adſtillige 
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Mænd af dette Navn blevne bersmte. Familien Orlsw 
horer til Ruklands gammeladelige Slagter. En vig 

Gregor Orlow var under Ferer den. 1fte Sberſtlieutenant 
for Strelitzerne og efrerfodfem Sønner: Iwan, Greg så 
vei, Alexei, Feodor og Wladimir, af fvilfe den anden 

” øg tredie ifær ere blevne mærfværdige. — Sregor Or; 
low fom tilligemed fo. af fine Brødre i Landkadet⸗ 
corpjet, hvor han erholdt ew god Underviisning i Mili⸗ 
tairvidenſkaberne ſamt det tydite og franfe Sprog. 
Derfra traadde han i Garderegimænter til Fodse, men 
blev ſnart forflyttet fil Artilleriet og Adjutant hos Gene⸗ 
ralfeldttsimeſter Schuwalow. Han levede. udfvævende 
og odſeit med fine Brødre og forſtod, da hang Formue 
var fotræret af hjelpe fig af fine Forlegenheder ved Spil 

pg andre Kunſtgreb. J Spvaarsfrigen blev han ſendt 
til Petersburg med ten fangne Grev Schwerin, og her 
tilfældigt feet af StorfyrTinde Catharina, ſom netop 
dengang havde miſtet en Yndling i Poniatewſty. Sys 
net af den ſmukke Mand ſengſlede bendes Hjerte ,. og 
fnart opſpandtes en Intrigue, der fog ſlige Forſtagelſers 
fædvanlige Gang. Natten føjulte de hemmelige Sams 
menkomſter bog Gregor. — Følgerne deraf yttrede fig ale⸗ 
rede under Keiſerinde Eliſabeths Regjſering, og gjorde 

- 

Paaſtuddet af en ſyg Fod nobvendigt, hvilken ei tillod ” 
Ztorfyrſtinden at reife fig fra fin Stol. Forſt under 

Peter den tredies Regjering kom Catharina fig igjen. 
Ideen om en Thronrevolution, fom Catharina betroede 
fin Yndling, Elev af denne greben med Iver. Han traf 
fin Broder i Planen og denne paatog fig fornemmeligt 

-at vinde Garden, - Pden Gregor erholdt, van Keiferinz 
vens Anbefaling Regimentéquarteermefterpoften ved 
Artilleriet og blev derved fat iftand til at funne anvende 
betydelige Pengeſummer til Keiſerindens Intereſſe. Da 
man fane fig nodt til at udføre Revolutionen tidli⸗ 
gere end man havde beſtemt, blev Gregor i Staden, 
medens hans Broder afhentede Keiſerinden fra Pers 
terhof, ſpillede og drak hele atten igjennem med en vig 
Perfiliew, ſom Peter havde paalagt at paſſe paa Teiſer⸗ 
indens Tilhængere, og forlod ham forſt mwod Moraen, 
da fan ei længer. funde være bem ſtadelig. Han gif 

* 
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derpaa til Garderne, drog Keiferinden imode og for» 
kyndte hende, at alt nu var forberedet. Revolutionen 

begyndte og havde det foronſkede Udfald. Orlow blev 
nu uden Ophold der hele Hof foreſtillet ſom offentlige er⸗ 
kleret Yndling. Wed Couren paa Sommerhavepalladſet 
ſad han ved Siden af Thronen; og ſiden ſik han ſin Bo⸗ 
lig i Vinterpalladſet i Nerheden af Keiſerinden. Dets 

ABE 1 > ſteedte endna medens Peter levede. Efter Peters 

— 

' 

Dod erholdt han Kammerherrenoglen ogAferander- Felvs 
fEvordenen. Snast paafulgre Cireveværdigbeden for 
ham og hang Broder, ſamt hoiere Wrespoſter; han blev 
Generalabjutant hos Keiſerinden, Generaldirecteur for 
alle Fortificationer, Chef for Chevaliergarden, Oberſt⸗ 
lieutenant i Garden til Heſt og. Dræfident i Retten for 
Coloniſterne. Endeligt dlev han Generalfeldttøimefter, 
Sidder af det blage Baand og forſtj⸗llige fremmede Ors 
dener ſamt Rigsfyrfte. Han war længe den enefte, der 
turde -bære fin Monarchindes Portrait + Knaphullet. 
Hans Rigdomme vare derhos ubyre. Der manglede ane 
tet å hans Magt uden den keiſerlige Titel, og ſelv denne 
vildé han have modtaget med Catharinas Haand, hvis ef 
Greverne Beſtuchew, Woronzow sy Panin havde mods 
ſat fig deres Formeling. Orlows raae og ubefindige 
Opforſel var imidlertid ei ſtikket til at fengſle Keiſerin⸗ 
den for beſtandigt. Hendes Tilbsielighed affjøledes, 
hans Narverelſe begyndte ar blive hende byrdefuld. 
Catharina overtalte ham derfor fif, da Peſten i Moſt au 
1771 bortrev 150,000 Menneffer perſonligt af træffe 
Anftalter mod denne Landevlage og derved erhverve fig 
Nationens Taf. Orlow gif derhen og… blev ved fin Til— 
bagefomft modtagen med tilſyneladende Glede. En 
Marmortriumphbue i Sarskoe⸗Selo, og en Medaille, 
hvorpaa han, fom en anden Curtius, ſees at ſtyrte fig i 
et Svælg , forherligede Mindet om hans Fortjeneſte. 
For paa nye af faae ham bort overtalede Keiferinden 
ham aft begive fig til Fokſani i Wallakiet, hvor en Cons 
gres Fulde holdes til Krigens Afgſorelſe. Orlow vifte 
fig med keiſerlig Pragt, men opførte fig med en faa ops 

V 

"rørende Stolthed imod Tyrkerne, at Henſigten aldeles . 
* forfeiledes. Han var endnu i Fokſani, da han RE at vis 

* 



1: ØRET Orl 

de, at Keiſerinden havde valget fig en anden Yadling. 
Raſende herover begav han ſtrax paa Veien til Peters⸗ 
burg, men fif underveis den Paamindelſe, for det forſte 
åt begive fig til fit Slot Gatſchina. Et Fſerdingaar e⸗ 
vede Orlow her under uophorlige Udbrud af fin hidfige 
Characteer, uden at, det lykkedes Ketferinden ved Unders 
handlinger at bringe ham til Rolighed. Ligeſaa frugs 
tesløfe vare Trudſſer. Keiſerinden, der ei var uden 
Frygt. for hans Hevn, ſtrev endeligt felv til ham, ſend⸗ 
te ham Fyrſtediplomet, kaldte ham durchlauchtig og 
bad ham vælge eet af hendes Lyſtſlotte til Ophold. Or— 
low gik til Sarskoe⸗Selo og levede der med en Keiſers 
Pragt og Udgifter. Men i December 1772 forfvandt 
han pludfeligt og overraffede Catharina i Petersburg. 
Begge opførte fig meget godt og forſonede fig med hinan⸗ 
den, Orlow blev Vinteren over i Petersburg og er— 
holdt iajen alle fine Embeder i Staten. Keiſerinden 

. forærede ham blandt'andet det prægtige Marmorpallads. 
Orlow forærede hende derimod den berømte ſtore Bril⸗ 
lant, og fod paa fin Bekoſtning bygge det ſtore Arſenal é 
Petersburg. Wed alt dette blev han dog ei rolig og 

kom pludſeligt paa det Indfald at nedfætte fig i Reval. 
Herfra gif han paa Reifer og beføgte Frankerig, men 
vendte ſnart igjen tilbage til Petersburg. Han 
fandt nu Potemkin i Keiſerindens Yndeſt, begav fig til 
Moffau og beføgte fun Hoffet engang imellem. Ende⸗ 

ligt giftede han fig i Petersburg, og fra denne Tid 
vendte Tilfredshed tilbage i hang Hjerte. Han fandt 
fig lykkelig i Privatlivets Rolighed, gik paa Reifer med 
fin Gemafinde, men havde den Sorg, fnart at miſte 
hende. Efter hendes Død fom han tilbage til Peters⸗ 
burg 1782 og blev plaget af fin forrige Urolighed. 
Hans Ubefindigbed Havde paadraget ham en Mængde 
Fiender, hvis Had dagligt tiltog. Det er ei uſandſynligt, 
at han paa deres Foranftaltning har faaet en langſomt 
tærende Gift, der yttrede fin Virkning derved, at den i 
Begyndelſen frembragte periodiffe Anfald af Vanvid og 
endeligt i April 1733 gjorde Ende paa hans Liv, under 
en befværet Samvittighed ſtrakkelige Mwoaler. Blandt 
Catharinas Yndlinge var Orlow den ſmukkeſte. Han 
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havde mere Forſtand end Kundſkab, var mere letſind ig 
end ond, mere odſel end godgjisrende, derhos beſtemt og 
modig; i fine ſidſte Leveaar vifte han den ſtrengeſte Ret⸗ 
ſtaffenhed. Hans Agteſkab var uden Børn, — 
Alexei Orlow, den tredie Broder, havde ſamme Op⸗ 
dragelſe ſom de to eldre og traabde ligeledes ſom Un— 
derofficier i Garden. J en Strid, han engang endnu 
fom Sergeant havde paa et Viinhuus, ff han et Hug 
over den venfire Side af Munden, der for ſtedſe efterlod 
et ftort Ar. Wed Revolutionen 1762 vifte han maaTee 
blande alle Brødrene den ſtorſte Virkſomhed. Da de 

Gjammenfvorne Natten før den afgjørende Dag deelte 
Roͤllerne imellem fig, blev det overdrager Alexei tilliges 
med Sergeanten Bibikow at afhente Keiferinden fra 

Peterhof. Han ilede affted paa den beftemte Tid, [od 
Keiſerinden fætte fig paa en uſſel Vogn og tog felv Tom⸗ 
men ſom Kudſk. Saaſgart de vare anfomne i den igz 
mailowſte Gardes Quarteer begyndte Revolutionen. 
Efterat man havde forſikkret ſig de ſamtlige Garder, bes 
gav Keiſerinden fig i ſamme Vogn tih den kaſanſte Kir— 
fe, Alexei fvingede fig pan en Heſt, veed foran, og 
udraabte Keiferinden til Ruslands Beberføerinde, da 
de vare anfomne til Kirken. Peters Dod blev beſlut— 
tet; Alexei reed med noale andre til Ropſcha for at bes 
fordre den. Han bragte Keiſerinden Efterretning ders 
om, hvilfen hun modtog med Fatning. Nu blev han 
rigeligt belønnet for fine Tieneſter; men Catharinas 
glimrende Hof tilfredsftillede 'ei hans rajerrig hed. 

Den førfte Tyrkekrig gav ham Leilighed til at erhverve 
fig Berommelſe. Orlow var Generallieutenant, Keir 

ſerindens Generaladjutant, Lieutenant! ved Chevalier— 

garden, Oberſtlieutenant ved Garden Preobratſchenſth 
og Ridder af den Tids ruſſiſte Ordener; han kunde fol⸗ 
geligt ei paatage fig nogen ſubaltern Rolle; men til 

- øverfte Commando over en Landarmee manglede ham 
Kundſkaber og Erfaring. Han overgav Keiſerinden 
Operationsplanen for en Flaade i Archipelagus. Pla— 
nen blev antagen og Alexei Orlow udnævnt til General⸗ 
Admiral over den hele rusſiſte Flaade i Archipelagus 
med uindfErænfet Fuldmagt, Denne prægtige Udrufts 
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nings Hovedforetagende var Anerebet paa den tyrkiſte 
Flaade ved Scio og ſammes Opbrandelſe ved Tſchesme, 
hvoraf Alexei erholdt Tilnavnet Tſchesmenskoy (Tſches⸗ 
mieken. Sammenlign Art, Hackert). Orlow var endnu 
ved Flaaden, da hans Broder opførte at være Ht 
indens Yadling. Keiſerinden, der kjendte hang virk 
ſomme Aand, ſendte ham Befaling, ef uden Tilfadetre 
at forlade Slanden. Orlow beſogte Italien og ſtuffede 
i Livorno Eliſabeths hjeotehoven e, men viſt ikke * 
lige Datter og [od hende bringe til fin Dod i Rusland. 
Da han efter nogle Xars Forlob kom tildage.til Peters⸗ 
burg, blev han, modtagen paa det meeſt Glimrende, 
Alle Kunſter maatte fappes om at forfynde og forevis 
ge bans Seter. J Sarskoe⸗ Sęelo oprettedes ham 

"eet afde ſefonneſte og koſtbareſte Monumenter. Des⸗ 

uden Øjen kede Keiſerinden ham, umaadelige Rig⸗ 
domme. Desusgtet fandt Orlow ei Behag i Hoffet; 
han forlangte og erholdt, efter nogen Vegring fin Af⸗ 

ſteed og stå. til Moſtkau. Han war dengang Øjeneral 
en Chef. Da hang Broder Gregor døde gav Keiſerin⸗ 
eh; fit ———— fom han havde baaret, til Grev 
leret, et Sreitegn, fom dengang fun Potemkin får. 
J Sommeren I79T-fom han, til Petersburg og bivaa⸗ 
nede Thronbeſtigelſesfeſten i Peterhof. Siden blev han 
i Moſkau indtil Paul Iſte befreeg Thronen= . Denne 
faldte ham til Petersburg og hevnede fig paa ham ders 
ved, at han tvang ham til, da Peter den 3dies Liig 
høitidelige blev afhentet, * Alexander Newſty-Klo⸗ 
ſteret, at gage foran Liigkiſten derfra til det keiſerlige 
Vinterpalais og derfra til Feſtningen og bære Keiſerkro— 

nen. Strax derpaa maatte han igjen reiſe bort, " men 
furde ei blive i SMoffan, da den nye Monarch lod fig 
frone der. Kun med Vanſtelighed erholdt ban Tillaz 
delfe at reife og begav fig til” Dresden. Fort efter 
Mauls Død vendte han tilbage til Rusland og dode i 
Moffau i Jan. 1308. Han var gift og efterlod af 
fit Xgteſtob en Datter og desuden en naturlig, men 
legitimeret Søn,” ſom han gav fit Tilnavn Tſches⸗ 
menſtkoy. SØ 
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Ormus er en lille til Aſien hørende Re ved Ind: 
løbet til deu perſiſte Havbugt. Paa ſamme laae Sta—⸗ 
den og Feſtningen Ormus meden god Havn; Portu— 

É giferne toge den i Beſiddelſe 1507' og dreve derfra en for 
dem meget indbringende, men for” Perſerne meget bes 
fværlig Handel, indtil Shad Abbas iſte fordrev dem + 
1622'ved Hjelp af engelffe Koffardieffibe, , Siden er 
Staden Ormus en Øreenhob; men Handelen har truk⸗ 
fet fig til Staden Bender Abrasſi paa det fafte Land. 
Den har Mangel paa alle Nodvendigheder, felv paa godt 
Vand, Det fidfte maa hentes, fra Nabosen Kiſchme. 
Cen af Nadir Schachs Admiraler gjorde fig til Herre 
af 7 denne, Élippefulde Øe og Endeel af der frugtbare 
Kiſchme. 

Ormuzd ſee RANE 

Ornithologie (af det Greſke) er den Del af Nar 
turhiftorien, der fyffelfærter fig med Fuglene. Fuglene 
udgjøre den anden af de fer Ciaffer, hvori man pleier 

at inddele det. ſaakaldte Dyrrige. Fuglenes Skſelne— 
tegn beſtaae deri, at de have to Been, to Vinger og 
Fjer, ſom undertiden meget ligne Haar. Kroppen ligs 
ner en Baad, dg denne er meeſt ſtikket til aft udføre Fly⸗ 
veforretningen. Iſtedet for Mund findeg hos Fuglene 
et Neb af hornagtig Subſtans. Ligefom Pattedyrene 
have deen Lunge og varmt Blod. Overgangen fra Fuge 
leflægten til Naboclaſſerne er ffarpere-og- mere afbrudt 
end ved andre Claſſer af Naturgienſtande, i hvilke Overs 
gangene ofte ere gandffe umerkelige, og de yderſte Un— 
derarter af forſkjellige Clafferrere hverandre meget lige. 
Strudſen nærmer fig ved fire hornlignende Fjedre Pats 
tedyrene; Pinguinerne ved deres Dannelfe og Levemaa⸗ 

de Amphibierne; men Afſtanden er dog ſtorre og mere 
paafaldende end ved lignende Sammengrandſen af andre 
Claſſer. Betragter man det Udvortes af Fuglenes Les 
gemer, bemerker man forſt med Henſyn til Hovedet, 
at ſamme for det meſte i Forhold til det øvrige Legeme 
er langt mindre end hos Fiſtene, —— Ormene, 

⁊ 
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Amphibierne sa Pattedyrene, og kun Uslerne gjøre. en 
Unbtagelſe herfra. Med Henſon til Fualefroppené inds 
vortes Structur maa man bemarke, at Benene ere tyn⸗ 
de, lette, tildeels hule og opfyldte med. Luft iſtedet for . 
Marv. Liageſom denne ſidſte Omſtendighed bidrager til 
Lettelſe i Flynningen, faa tjene dog dertil endnu iſer 
viſſe i Lege mets Indre meget —— fordeelte 
Euftajemmeftedet, hvoraf de fleſte ſtaae i Forbindelſe 

med Lungerne, andre med Mundaabningen. Til Flyv⸗ 
ningen ere Vingerne de egentlige Redſkaber. MaarFuas 
len vil Ayve, breder den dem ud ſom en Vifte. Vingernes 
Storrelſe faaer ei i Forhold til Fuglens, men er indrettet 
efter dens ——— ſaaledes have Rovpfugle, Svaler 
og andre Fugle, der flænge man fvæve i Luften, førre Vins 
ger end Vagteler, Hons ꝛc. Halſens forſtſellige Stile 
[ing ſaavelſom Foddernes og Nebbets forſtjellige Beſtaf⸗ 
fenhed ſtaacr i det nøiefte Forhold til Fudlenes fokſt jellige 

Levemaade og — deres eiendommelige Maade at nære 
ſig paa. Lut hos faa Fualsarter er Obernebbet beværs 
geligt. Begge Dele af Nébbet ere i Almindelighed lige 
lange, og med Henſyn til Undtagelſerne finder man of» 
tere af den averfte Deel er længere end den underſte J⸗ 
ftedet for Tænder finder man fun Tændev lige Stemper. 
Nebbets Retning og Boining ev uendeligen forſt jelligt, 

ma derfor undertiden af Ornithelogerne antaget ſom 
Inddelingsgrund ved Fuglenes Claſſification. Nebber 
bruges vi alene til at modtage Foden, men og tilat bygge 
Heden og hidbringe Bygningsmaterialierne. Dinene 
ere hos ide fleſte Fugle meget ſtore og. fladere ent hos 
Pattedyrene. Deres Farve ſynes at vare foranderlig og Sy⸗ 
nets Skarohed forefommer at være (tørre end hog andre 
Dyrearter. Iſtedet for Øren finder man Aabninger, fom 
ere bedekkede med Fjedre og ved Uslerne og andre Date 
fugle forfynede med viſſe Klapper. JJ Henſeende til 
Fiedrene er det bekjendt, at Fuglene fælde ſamme aarligt 
paa beſtemte Tider og igjen fane nye. J Fældetiden, 
fom overhovedet og ifær for de tamme Fugle ſynes af være 
forbunden med ubehagelige Folelſer, "blive de angrebne 
af Syadomme, der fer blive dødelige, Den fædvanlige 
Fældetid hos os er Auguſt og September, da For⸗ 

- 
” 
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lentningen og Ovflitninog persere bal er forbi. tags 
ter Feldningen ci plejer at være faa hurtigt fordi hos de 
viſde Fugle fom hos Huusfuglene, faa ſtjule dog bine fig x 
da mere end ellers for Menneſtene og Rovfuglene, da 

i de ei faa godt kunne forlade fig paa deres Vinger ſom ei⸗ 
lers Saa ffarp Syns: og Hørelfesfandfen fynes at væs 

re hos Fuglene, faa fvag er derimod Lugtens og Sma— 
” geng, Derimod er Fuglenes Folelſe meget fiin. Med 
Henſyn til Sjelekrefterne udmærke de fig iſer ved Hue 
kommelſe. … Dette vife Sangfuglene vedLetheden at bes 
hvide engang lærte Welodier og Træffuglene ved den 
Sikkerbed, hvormed de, efter laug Fraværelfe og viid 
Fraftand igjen opføge og finde deres gamle Boliger. 
Deres øvrige Sjeleevner ſynes og at kunne modtage en 
vis Uddanelſe, hvilken mas fornemmeligt iagttager ved 

Sammenligning mellem Fuglene pad beboede og ubebdes 
de Steder, da de førfte alerede viſe langt mere Liſt, 
Klogſtab og Opmerkſomhed for at undgage Menneſkene. 
Meeſt beundringsværdige ere Sangfuglene ved Tonernes 
Modulationer, ſom de frembringe. J Halſens Byg⸗ 
ningsmaade ligger Aarſagen, hvorfor Fuglenes Stemme 
i Forhold til deres Legems Storrelſe er langt ſtarkere 
end de flefte Pattedyrs Stemme. Med denne Stemme 
uderytée de alle Affecter, og den ene Arts ſaaledes uds 

tryete Sprog ſynes at være forſtaaeligt for alle de øvrige — 4 
” Urrer, hvilket man kan fee deraf, at alle Fugle i Sko⸗ 
ven tie, naor de have hørt en Fugls advarende Stem— 
me, ſom forkynder Høgens Nermelſe. Fuglenes egent⸗ 
lige Sang ſynes fornemmeligt at gane ud paad Kier⸗ 

lighedsforhold, og høres derfor meeſt boppigt og ſtjent 
ved Parringetides om Foraaret. Denne Sang er egent⸗ 

liger Hannens Forret, ſom og ved ſine Fjedres Skjon⸗ 
"hed udmærfer fig fra Hunnen. Saa fanét det er, at de 
fydlige Egnes varme Himmelſtrog opviſe Fugle med de 
ſtlſsnneſte Fiedre, faa urigtigt er det fbvad man har paas 
ſtaaet, at de bedſte Sangfugle fandtes i de nordlige Eg⸗ 
ne. Uagtet Fuglene figefom Pattedyrene ere udbredte 
over hele Jorden, faa findes dog de flefte Arter i de vars 

mere Jenér. Kun nogle Fuglearter, f. * Paradiisfug⸗ 
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lene; det vandre imellem Nye Guinea og Molukkerne, 
ere indſtrenkede til et vift Land. Med Henſyn til Fuge 

lenes merkverdige Vandringer inddeler man dem i 
Træffugle og Standfugle, J de hede Himmelſtrog ſynes 
de flefte Fugle at vere Standfugle der enten flet ikke forlade 
deres Fodeegn eller kun paa fort Tid og i ringe Fraſtand. 
Antallet af Standfuglene fynes at aftage, "jo lengere 
man fjerner fig.fra Vendekredſene og nærmer fig Polar: 
kredſene. Da Trakfuglenes Borfdragen retter fig efter 
det rane Veirligs Indtreffen og Mangel paa Levnetés 
midler, faa ev Tidspunktet for den ſamme Fuglearts 
Bortdragen i forfFjellige Lande faa forſtjellig ſom diffe 
Landes Clima. Det fynes at de Fugle, der drage tids 
ligſt bort og komme feneft tilbage, gjøre meget lange 
Reiſer. Saaledes gaae f. Er. Svalerne til Senegal. 
De ſamme Fugle, der hos os ere Trakfugle, eve det ei i | 
det fydligere Europas varmere Clima. Paa famme 
Tid Trakfugle forlade en Egn for at føge varmere Hims 
melegne, komme igjen Træffugle fra det. hoie Norden 
for at tilbringe den ſammenligningsviis mildere Winter 
ide Egne, andre Træffugle have forladt. Diſſe Trak— 
fuglenes, Vandringer er eet af de intereſſanteſte Phoenos 
mener i Naturhiftorien, hvorom vi ct have nøiagtigere 
Oplysninger, fordi der i de fydlige Cane, hvor vore 
FTræffugle drage hen, mangler noiagtige Jagttagere. 
Blot af Analogien med de Fuale, der komme fra det 
høie Norden og overvintre hos os, har man fluttet, at 
vore Teekfugle ei ſtedſe uden Aférydelfe og temporært 
Ophold fortfætte deres Reiſe til de fydlige Lande, og 
hverken fynge eller parres paa det Sted, hvor de overs 
vintre. Sædvanligr tiltrede Træffuglene deres Reiſe 
om Natten og helft ved Maaneffin. Ved egne Toner 
fynes de af give Signal til Afreiſen og ved Gjennemrei- 
fen opmuntre andre til Deeitagelfe i famme. Flere Ar⸗ 
ter, f. Ex. Svalerne, forfamle fig paa viffe Steder, for 
at reife i ftore Selſtaber. Man mener at have lagt 
Marke til, at Fuglene hellere finve med en fvag Mods 
vind, end med Vinden, der driver deres Fjedre fra hvers 
andre, Kun Fualene af fvag Flugt finde detøbegvems 
mere af flyye med Vinden. Man har' paaftaaet, af 
det ej blot fan være det raas Veirligt og Mangel pag 

& 
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Fode, der driver Fuglene til diſſe Vandringer, da man⸗ 
ge Arter i den ſtrengeſte Winter, maae hjelpe fig meget 
fummerligt frem i deres Fodeegn, uden at tænfe paa 

Bortreiſe, og Træffuglene derimod ofte -paabeftemt 
Tid drage bort, medens Veirliget endnu er meget milde 
øg der ingen Mangel ſpores paa Levnetsmidler. Selv 
de i Bure indſperrede Trakfugle, ſom hverken mangle 
Føde eller Varme, ſynes ved deres urolige Bevagelſer, 
fornemmeligt om Natten, paa den Tid deres Art drager 
bort, at tilkjendegive, at en hemmelig Inſtinet ligele— 
des ſtynder dem til Afreiſe Den ſamme Uroe viſe de paa 
den Tid, Fuglene af deres Art forlade det Sted, de has 
ve overvintrer. Nogle Lærde have villet paaftaae, at en 
hemmelig i Luften værende Aarſag ledede Fuglene ved 
deres Vandringer. Man har endog faget Hypotheſen 
om en i de ovre Regioner værende Luftſtrom, til Hielp. 
Men diſſe Hyvotheſer ere deels for vilkaarlige, deels 
forklare de ei alt. De Fugle, fom uden at. forlade der 
res egentlige Himmelegn, flyve omkring flot i nogle 
Miles Afſtand, kaldes Strogfugle. — J Almindeligs 
hed æde Fuglene i Forhold til deres Størrelfe mere end 
Pattedyrene. . Droflerne og Sfærene æde paa en Dag 
faa meget fom de overhovedet veie. I Parringsmaa⸗ 
den ligne Fuglene Pattedyrene. Deres fædvanlige Wars 
ringstid er Foraaret. Fuglene af Honſearten leve i Al⸗ 
mindelighed i Polygamie (Fleerkonerie). Naſten alle 
andre Fugle derimod leve i ordentlige Wgteffab.. De 
polyaamiffe Fugle befymre ſig ligeſaalidet om Reder 
fom om Ungerne omhyggelige Pete. fandt de ov⸗ 
rige bygger Hunnen Reden, ſom Hannen bringer Mates 
rialier til… Kun blandt Svalerne bygger Han og Hunt 
Felledsſkab. Naar Reden er færdig lægge Hunnerne 
deres Æg; adffillige Vandfuale lægge fun eet, Rovs 
fuglene to, Krager og Ravne fire, andre Fugle otre til 
tolv og Huushonerne 40 fil so. Rederne faavelfom 
ICågene ere eiendommelige for hver Art. Hunnernes 
Omhue før lingerne er beundringsværdig. | Moderen 
varmer de nogne Unger og annen bringer dem Føde. 
De forfvare deres Unger med deres eget Livs Fare. Fuge 
lene naae i Forhold til deres Storrelſe en hoiere Alder 
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end Pattedyrene. Smaae Funle ere endog i Fangen: 
fÉab blevne 24 Aar gamle, P« Igotien over 100 Zar. 

Linné har deelt Fuglene i fer Or | er. Blumenbach an⸗ 
fager fun to Hovedſlags: Lands og Vandfugle, hvilke 
tilfammen indeholde ni Ordener. Linnés. Ordener ere 
følgende: 1) Rovfule (Accipitres); 2)- Skovfugle 
(Picæ); 3) Vandfugle (Anseres); 4) Sumpfugle- 
(Gnallæ); 5) Auusfugle (Gallinæ); og 6)" Sang⸗ 
fugle —— Blumenbachs forſte Afdeling eller 

Landfuglene indeholder: 1) Rovfuglene med krumme 
ſteerke Næb, forte ſterke Been, og ſtore, krumme, frære 
fe Kløer; 2) Letnebber (Lerirostres) med forte Been, 
for det meſte ftore, tyffe, men hule Neb; 3) ſtadeag⸗ 
tige (Pici) med førte Been, middelmaadig fange og 

fmalle Neb og deels orm⸗ deels traadformet Tunge; 4) 
krageagtige (Coraces) med forte Been, middelmaabigt 
lange eg temmeligt ſterke oventil ophøiede Neb; 5) 
-fpurveaatige (Passeres) med forte Been, meer eller 
mindre kegleformet, tilſpidſet Neb af forſtjellig Længde og 
Tykkelſe; 6) honſeagtige (Gallinæ) med forte Been, 
oventil noget ophøret Neb, fom ved Roden er bedekket 
meden fjødagtig Hud; 7) ftrudsagtige (Struthiones) 
indbefatter de ftore til Flyven ei ſtikkede Landfugle. Til 
Vandfuglene høre: 8) Sumofuglene (Gnallæ) med 
fange Been, lange næften valtsformede Neb og for det 
meſte lange Halſe; 9) Vand: eller Svømmefugle (Anse- 
Tes) med et for det meſte ſtumpet Neb, der er bekladt 

med en fiin Hud og ved Enden fotſynet med en egl ; 
Tæerne ere luftede ved en Hinde for at befordre Sram⸗ 
ningen. 

Orographie kaldes Ben Deel af den phyſicalſke 
Jordbeſtrivelſe, der handler om Bjerge og Bjergkjeder. 
Den leverer 1) en almindelig Inddeling og Forklaring. 
Bjerge ( (fee Art. Bjerg) ere betydelige Forhøininger paa 
Jordoverfladen; mindre kaldes Hoie, Hoider. Alminde⸗ 
ligt finder man flere Bjerge ſammen og diſſe falder man: 
Bjergkjeder. Der Sfed, hvor mange Bjerge ſtage ſam⸗ 
men falder man Sjergftammen og de "Bjerge, der gaae 
ud herfra og tage en ſerdeles Retning, Bjerggrene. 
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Bjergene gane efterhannden ſerage over til Sletter, 

hyvoraf Søfyfterne ere de laveſte. Fra Bjergene og Lans 
dets hoieſte Cane udfpringe almindelige Floderne, der » 
løbe til alle Sider. Efter Beliggenheden. Æjelner, man 
imellem Middelbjerge og Kyfts eller Forbjerge, hvorhen 
man fan regne Søbjerge, til hvilke ogſaa Per, Klipper, 
Sandbanker og Grunde funne henføres, — Efter Om— 
fanget SEjelner man imellem Hovedbjerge og Bibſerge. 

derfor handler Orographien 2) om Bjergenes Forbin⸗ 

og Soalperne indtil Monaco og gaae derfra under” 

Neſten alle Bjerge ſtaae i Forbindelſe med hverandre og 

dele, De gaae udfra Bjeraſletterne, og af diſſe gives der 
to i Europa, i Schweiz og i Rusland i den Egn hvor 
Don og Wolga udſpringe. J Schweiz er Hoved, 
ſtammen i Egnen ved Gotthardébjerget og de overs 
italienſte Søer; herfra ſtrekker Bjergkſeden fig imod 
Syd urmer Navn af de ſavoyiſte, graiſte, cottiſte 

Navn af Apenninerne igjennem hele Italien indtil Reg⸗ 
giv. Nordveſtligt hænge Surabjergene i Schweiz ſam⸗ 
men med Vogeſerne, der lobe i em Parallefe med 
Rhin indtil Moſel, derpaa bøie fig fydligt og ved Ser 

vennerne i Languedoc forene ſig med Wyrenæerne ,… der 
udfende Grene til Gallicien og Andaluſien, hvilke ſid⸗ 
fre formodentligt under Havet hænge. ſammen med der 
afrikanſte Atlas. Nordlige aftage Alperne i [vere 
Bjerge og «løbe under Navn af Schwarzwald, Harz, 
Fichtelbjerg og Zjæmpebjerge igjennem Tydſkland. De 
bohmiſte Bjerge hænge ſammen med Krapak (Carpaz 
therne) mellem Polen og Ungarn, og diſſe, ſom ſtrakke 
fiz til det førte Hav med den rusfifte Bjergflade. Hſt⸗ 
ligt forene de ſchweizerſte Alper fig ved de rhatiſke, triz 
dentinſte og kaͤruthiſke Alber og ved de illyriſte og mar" 
cedoniſte Bjerge, med Bjergene i Lilleaſſen og Armeni— 
en. Fra den anden Hovedſtamme gaaer en Kjede nord⸗ 

ligt igjennem Labland til Nordkap, derpaa igjen ſydligt 

hore ogſaa de engelſte og ſtotſte Bjerge til denne Kjede, 

m:llem og ind i Norge og Sverrig, hvor den heder Sevo— 
bjerget, ſtryger under Havet til Island og Gronland, 
hvor den. forener fig med Polarbjergene. Sandſynligt 

u 
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ſom, efter Buache gaaer til Terre neuve i Mordameri⸗ i”; 
fa, En anden Kjede af rusfife Bjerge gaaer ſydligt 
mellem det forte og caſpiſte Hav, mellem Perſien og: 
Syrien igjennem Løndtungen ved Suez. Den fjerde 
forbinder fig. med den thibetanſkte Avvebftamme. J 
Aſſen finder man nemlig den hoieſte Bſergflade, før- 
modentligt den hsieſte Werden mellem Indus s, Gan⸗ 
ges's og Obs Kilder; i Afrika næfteni Midten paa beg⸗ 
ge Sider af JCquator (Maanebjergene); Amerika har 
fo: i Sydamerika ovenfør La Platas Kilder, og i Nord⸗ 
ametifa paa Nordſiden af de canadiffe Søer, — Be⸗ 
tragter man diſſe Bjergkſeder og Bjerge enkelt, maa 
man 3) fee paa deres Hoide. Blandt de europäaiſte 
Bjerge ere de ſchweizerſte og ſavoyiſte Alzer de hoieſte 
(Bontblane, Matterhorn ꝛc. henved 15000 Fod); 
der hoieſte Spidfe af Pyrenæerne et 9,459 Fod. J 
Imauskjeden i Afien er, Dhawalagiri (det hvide Bierg) 
56362 Fod og Jamautri 25,500, følgeligen og. hoie⸗ 
fie, man fjender, Bjergene Nord for China have en 
Hoide af 15,800 Fod ſaavelſom Pico paa Teneriffa, 
cen af de canariſte Øer; Chimboraſſo angives til hen⸗ 
ved 20000 Fod ꝛc. — Endeligt maa man 4) tage Hen⸗ 
fyn til det Eſendommelige ved de enkelte Bjerge og 
Bjergfieder. De lave, der for det mefte beftaae af 
Jord, have en rundagtig Top, de hoie beſtaae af Klips 
per, der ſees ſom Pyramider, ſom ere optaarnede bag 
hverandre. Naalebſerge (anguilles) kaldes de der 
løbe op i en ſmal Spids. Meget mærfværdtge ere de 
Jisbjerge, ſom i Schweiz kaldes Sletſchere, i Tyrol 
Ferner og i Island Joͤkler, ſom fra ——— hele as 
ret igjønnem ere bedekkede med Jis og Snee; ligeledes 
Vulkaner eller ildfprudende Bjerge, der oventil have 
en Crater. Jisbjerge ere ogſaa tit ildfprudende. Af 
diffe to Slags Bjerge maa Orographien levere en For—⸗ 
tegnelſe, men iøvrigt blot indſtrenke fig til Bjergenes 
Stilling, Hoide og udvortes Beſkaffenhed, thi den er 
fun en Deel af Geographien, ei af Natuphiſtorien. 
Man maa derfor ei forverle den med Orxkio logieir 
eller Leren om Bjergarterne. 
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| —** Orenoco, Orinoco) er en ſtor Flod i 
Sydamerika mellem Terra firma og Guiana, hvis ene 
Arm under Navn af Rio negro løber i Amazonfloden, 
men Hovedfloden i Mar del Nort ved Øen Trimdad. 
En Deel af Lander Gutåna har Navn efter den. Den 
falde og af mange Daria af Diſtriktet Paria i- Nye⸗ 
Andaluſien. Oronokofloden har et faa ſterkt Lob at den 
ſtandſer den ſtigende Flod og bevarer fit ferſte Vand 
ublandet tre Mile ude i Soen. 

Groſius Paulus, af Fodſel en ME ORDRE. 3 en 
Ven af Auguſtinus, ſtrev (ved 477 efter Chr.) foruden 
adffillige theologiſke Skrifter, f. Cr. imod Pelagtaner⸗ 
ne, et hiftorif Vært i fyv Bøger, hvori han tillige 
ſogte at gjendrive den BefEyldning af Chriſtendommens 
Modftandere, at denne ſtulde være Aarſag til det ros 
mere Riges Ulykke. Havercamp har udgivet ſamme, 
Leyden 12672 4 | , ' | 

Orpheus en Sandſiger og Digter blandt Grafer; s 
ne, var efter det fædvanlige Sagn en Søn af Muſen 
Calliope og den thraciffe-Stromgud Oeaagrus. Han 
blev tilligemed Thamyris og Hercules underviift af den 
yngre Linus. Hans føde Sang, fortæller Sagnet, traf 
Klipper og Træer efter ham, tæmmede Bſergſtovenes 
vildefte Dyr og ftandfede Uveiv og Havſtorme. Dige 
tere falde ham Konge i Thrarien, Hiſtorieſkrivere tie 
herom. Den Argonautik, man har under hans Navn, 
men ſom uſtridigt ev ſenere, falder ham Herſter over de 
hjorderige Ciconer. Derhen fætter og Ovid hans Bryl—⸗ 
lueshoitid med Eurydice eller Agriope, ſom paa Bryl⸗ 
lupédagen døde af en Slanges Did, hvorpaa Orpheus 
ſteeg ned i Underverdenen for at fordre bende tilbage af 
Pluto. (See Eurydice). Da han engang fra fin Om— 
vanken vendte hjem til den ismariſte Bolig, bleve de cis 
coniffe Ovinder, der følte fig tilſideſatte ved hans overs 

ordentlige ægtefEabelige Ømhed, ved en fværmende Bac—⸗ 
chushoitid faa forbittrede, at de fønderreve den. Yng— 
ling, der modftod enhver Yndigbed J Argonautiken 
devimod er Orpheus alerede af en ærværdig Alder, da 
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han gjorde Toget med Argonauterne til Coldhis, paa - 
hvilket han ofte var fine Kammerater-til for Nytte. 
Tidligere havde han-beſogt abſtillige andre Lande for⸗ 
nemmeligt Wgypten. Beriget med Kundſtaber vendte. 
han tilbage derfra og blev Stifter af Myſterierne i Ordre 
kenland, forøgede og berigrigete Gudelaren og indførte 
en egen, Reenheden beforbrende Levemaade. De 
Gamle tale almindetigt om hans Verker, og Jamblich 
bevidner, af han betjente ſig af den doriffe Dialect. 
Detugntet bliver det mere troligt, at Orpheus egentligt 
ei har ſtrevet noget, men. fun ſogt at -fortplante fine 
Ideer, Lerdomme og Fabler, forfattede i Form af Dige 
te, ved Tradition. Alerede i de aldſte Titer vare Or⸗ 
pheus's Digte i Omlob i Grøfenland, og, om de end 
vare faiffe, beviſer det dog i Almindelighed den gamle 
Frode paa orpheiſte Digte, fom dog vel tilſidſt mdk ſtstte 
fig pag Sandhed. Men man tvivlede. alerede in de æ 
dre Tider om de orpheiſte Verkere Wathed, og fands 
ſynligt var alerede paa Ariſtoteles's Tid intet af alle hang 
Digte gandſte ægte, men maaſtee de indeholdt Brud⸗ 

…a 

fiyfter af 'den gamle orphiſte Lære. Vi -have under 
Orpheus's Navn endnu en Argonautik, Hymner, et 
Verk om Stenenes Kræfter og andre Fragmenter. 
Den bede Udgave er af Hamberger, Leipzig, 1764. 

Orſini cet af be bersmteſte og ældfte Fyrſtehuſe i 
Italien, befod fordam meget betydelige Eiendomme i 
Umbrien ved Tiberen. Som den eldſte bekjendte Stam— 
fader nævnes Gohan Cajetan, hvis Efterkommer Mats 
theus Rubens havde tre Sønner, ſom have ſtiftet tre. 
Linier, nemlig: Orſini del Caftel St. Angelo, Orſini 
del Cavalieri og Orſini Gravina, hvoraf fun den fidfte, 

, Der nedſtammer fra Napoleon, Matthæus's yngſte Søn, 
endnu er til. J Forbigagende bemerkes ber, at Nav— 
net Napoleon, Deri vor Tid har faaet en faa fjelden 
Celebritet, hyppigſt forekommer i denne Familie; faales 
deg har en berømt Cardinal og en berømt Feldtherre af" 
Fawmilien Orfinit det 14de Aarhundred ført Navnet 
Napoleon. Frants Orſini, ſom nedſtammede fra den 
omtalte Napoleon, blev i Aaret 1417 udnævne til for⸗ 
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1 fle Greve af Gravina, en. Stad i Neapel, Hans Søn, 
—Zacob Orfini, fif den hertugelige Titel af ſamme Stad | 

Jar 1463. Den ellevte Hertug efter ham. aftraadde i 
Aaret 1667 Hertugbommet Gravina ril fin Broder Do⸗ 
minicus, og blev i Aaret 1724 udnævntnilPave under 
Navn af Benedict 13de. Han vegterede indtik 1739, 
da igjenen Orfint, under Navn af Clemens 12te erholdt 

Den fredobbelte Kione, Denne ophøiede Benedict 12 des FN 

Broderſon, Beroald Orfini, ſom Keiſer Carl 6te alere— 
de 1724 havde ſtjenket en iydſt Rigsſyrſtes Vardighed 
til den pavelige Stols-Fyrfte, Familiens Opholdeſted 
er for det meſte Neapel, fra ſamme nedſtammer og det 

fyrſteligt⸗rigsgrevelige Huus Roſenberg i Tydſtland, 
ſom fætter Navnet Orſini for fr egentlige Mavn Rofens 
berg. Familien Orfini har leveret en betydelig Rekke 
berømte Statsmænd og Feldtherrer; adſtillige af dem 
glimre i Venedigs Hiſtorie, hvor de regnedes til de Ade⸗ 

lige af den gyldne Bog. Dog havde den og ſtore Ulyk— 
ker og tragiffe Begivenheder rilfælleds med andre af Ita— 

liens berømre Slegter. Til de fidfte bører iſer Ludvig 
Orſinis føraelige Skjebne i Aaret 1563, bvilfen ei ale⸗ 
ne vakte ſtor Opſigt i Italien, mer i hele Europa. Six⸗ 

'tué-5te-havde, for at ſtaffe fit Huus nogen Anſeelſe, 
— alerede ſom Cardinal antaget fin Soſterſon i Barns 

Sted og fillagt ham ſit eget Familienavn Peretti. Han 
”… giftede ham med Victoria Accoramboni, hvis SEjønbed 

og Aand fandt en Mængde Tilbedere i Rom. Men 
Marcellus Orfini lod hendes Gemal dræbe ved Snig— 
mordere, og hun ægtede fort derpaa Paul Giordano 
Orſtni. Hele Staden knurrede, og Victoria blev fat faſt 
"paa Engelsburg, men fnart igjen løsladt ſom uſtyldig. 

Da nu Sextus ste befteeg den pavelige Stol, undveeg 
den ffjønne Victorias nye Gemal det truende Uveir 
oa begav ſig med ſin Gemalinde til Salo ved. Lago di 
Garda, hvor han dog fnart døde af en. hidfig Feber. . 
Hans Enke begav ſig smed fine ftore efter ham arvede 
ugdomme til Dadna under Republiken Venedigs Her . - 

kyttelſe. Her blev hun en Morgen funden dod i Pal⸗ 
ladſet Cavalli, ſom fun beboede, tilligemed hendes yngre 
Broder. En Bande maſterede Banditer vare traängte 

— 

2 
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ind i Palladſet og havde begaaet denne Udaad. Et ops 
ſaappet Brev nævnte Ludvig Orſini ſom Glerningeman⸗ 
dén. Senatet ſenbte Statsinquiſitoren Bragadino til. 
Padua for ar underſoge Forbrydelſen. Ludvig Orſini 
forlod fig paa fit Hufes Adel, havde 50 af be meeſt des 
ſtemte Adelsmænd hos fig og forſtandſede fig i Palladfet 
Barbarigo. Statsinquiſitoren maatte formeligt beleire 
Palladſet, og Ludvig Sene fade fig nodt til af overgi— 

ve fig, da Forſtden af Slottet gandſte var ødelagt af Car 
noner, hvorpaa Statsinquiſitoren næfte Dag lød ham 
gvæleten Strikke. Grev Paganelli, ſom havde. født 
Victorta Dolken i Bryſtet og dreiet den om indtil, hun 
var død, maatte paa ſamme Maade bøde for fin Forbry⸗ 
deife. ; 

Orthodorie Orthodox kaldes den, ſom i fin res 
ligisſe Overbeviisning holder fig ſtrengt til fin Kirkes 
Lerebegreb. Begrebet om Orthodoxie eller Retrroens 
heder i de proteſtanttſte Kirker ei faa beſtemt ſom i den 
catholſte. See Art. Heterodox. 

— 

Orthographie ſee Retſtrivning. 

Orville (Jacob. Philip DS) en berømt Lerd, 
var født i Amſterdam 1696, hvorhen hans Familie 
havde begivet fig fra Frankerig. Han bereifte adffillige 
Lande i Europa for at fee Bibliotheker og Kunſtſamlin—⸗ 
ger og indaane Forbindelſer med Lærde. Efter hans 
Tilbagekomſt blev ban 1736 udnævnt til Profeſſor i His 
ftorie, Veltalenhed og det græffe Sprog i Amſterdam. 
Dette Embede foreftod han med ſtor Berømmelfe til 
17472, da han nedlagde det for gandſke at opoffre fig 
Videnſtaberne og literere Arbeider. Under diffe Be— 
ſtjeftigelſer levede han paa fit Landgods ved Harlem til 
fin Død, ſom paafulgte i Amſterdam 1751. $ Critik 
og Hiſtorie har han erhvervet fig ſtore Fortjenefter. 
Paa en roesvardig Maade aagrede han til. VidenFabers 
nes Bedſte med fine literaire Skatte, hvis Anſfkaffelſe 
lettedes ham ved hans betydelige Formue. Han forfat⸗ 
tede ei alene felv lærde, Verker, men meddeelte ogſaa— 

"4 
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Andre beredvilligt fine AnmærÉninger til deres Bearbei— 
delfer af de gamle Clasſiker, og der udkom ei lettelig 
nogen fortrinlig Udgave af en gamme! græfe og eller ros 
merſt Skribent, hvori han ikke havde havt I etydelig 
Del. Man ſtylder ham den førfte Udgave af Chariton, 
ſom han ledſagede med en meger vidtløftig Commentar. 
J Forbindelfe medBurmann fortſatte han den af nogle 
lerde Englendere begyndtelldgave af blandede Anmarknin⸗ 
ger, ſom adſtillige Philologer havde forfattetover deGam⸗ 
le: Miscellanéæ observationes in auctores vete- 
res et recentiores, 10 Bind, hvårtil han ſiden ale— 
ne tilføjer 4 Bind. Imod Pauw førev han et lærd 
Steideſtrift under Titel: Critica vannus in inanes 

J. C, Pavonis Paleas, Videre udgav han fin lærde 
Broders Digte, forøgede med fine egne under Titelen : 
Petri d'Orville I, Citi. ppemata. Hang Reifebes 
fErivelfe til Sicilien, hvori han oplyſte mange gamle 
Mindesmærfer, udfom efter hans Død: Sicula, qui- 
bus Siciliæ veteris rudera additis antiquitatum 
tabulis illustranur, .ed. P, Burmannus Sec, 2 
Yol,, Fol. 1764. 

Oryktognoſte er Kundſkab om Foſſtlierne; Oryk⸗ 
tographie Fosfiliernes Beſtrivelſe; Oryktologie Vis 

denſtkab om Foſſilierne. See Foſſilier. 

Oſiander (Andreas), een af Luthers forſte Di⸗ 
ſciple, var fodt 1498 i Gunzenhauſen i Bayern, fudes 
rede Theologie i Ingolſtadt og Wittenberg, blev forſte 
lutherſke Proſt i Nuͤrnberg og ſiden Préeſt og Profeſſor 
i Theologien i Kenigsberg, hvorhen ban havde maattet 
begive ſig for Interims Sind. Han døde 1552. J 

Theologie, i Sprog, i Philoſophie, Mathematik og 
Medicin beſad han arundige og udbredte Kundfſkaber. 
Som en Wand med levende Folelſe af fin Kraft, der ei 
med den ſtore Hob af Luthers Diſcipler vilde fornedre fig 
til af være hans Efterſnakker, lærte han fra 1550 gands 
ffe anderledes end Luther om Bod, det guddommelige 
Billede og ifær om Hetfærdigajorelfen,. og foranledigede 
derved heftige Stridigheder, ſom endog vedvarede efter 
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hans Død. Men man fan lettere indfee, hvad Oſſan⸗ 
der ikke har rænfrend hvad han har tænkt, da han fores 
drager fine Meninger: ei alene mørkt, men ogſaa forane 
derligt. Hans Hovedværfer ere: Harmonia evan- 
gelicaz Basil. 15 537, Fol.; Epistola ad Zwingli- 
um de£utharistia ; Dissertationes duæ, de Le 
"ge et" Evangelio et Iustificatione-, Filer de.ima- 

gine Dei quid sit! — Hans Sari og Sonneſon af 
ſamme Navn have ligeledes gjort fig befjendte, ſom ler— 
de men ogfaa fom ſtridſyge Theologer. Den førfie, født - 
i Nuͤrnberg :534, fiuderede i KSnigsberg, blev 1555 - 
Diaconus i Goͤppingen, 1558 Suverintendenti Blau⸗ 
beuren og 1560 i Sturkard og dode ſom Conſiſtortalraad 
og Hofpræft i Aaret 1604. Den ſidſte, født ix Stutgard 
1571, ftuderede i Tübingen sg Søde ſom Peooſt og 

Cantsler 1633. Ciadnuen fjerde, Andreas Oſiander 
var født i Blaubeuren 1562, ſtuderede i Tibingen og 
bøde 1617 ſom Provſt og Cantsler i Tuͤbinagen. Alle 
diſſes Skrifter ere nu glemte. Johan Adam Oſian—⸗ 
der, fodt i Vayhingen 1622, ſtuderede i Tuͤbingen, 
blev Diaconus i Goͤppingen, dérpaa i Tuͤbingen, erholdt 
førft et philoſophiſt, derpaa et theologiſt Profeſſur, blev 

Provſt og Cantsler 12680 og dode 1697. Skarrſind, 
udbredte Kundſtaber, lykkelig Hukommelſe, Eftertryk 
og Færdighed i det afademiffe Foredrag, og iſar i 
Stridsovelſer, Flid i hans Embedsforretninger vare for; 
enede hos ham og give ham RR blandt de ftørfe og 
meeſt fortjente Throlodger. nen har af ham en Theo- 
logiå 'icasualis, Commentarius in Pentateu- 
chum &c. Hans Søn, Iohan Ofiander 7” virkelig 
wuͤrtembergſk Geheimeraad og Fonfiftortaldirectør, ” var 
fodt i Tuͤbingen 1657 ftuderede der Theologie, gjorde 
Reiſer igjennem Schweiz, Elſas, Frankerig ER 
26.7 blev efter ſin Tilbagekomſt Profeſſor i der hebraiſte 
Sprog og Geographie, Fortderpaa i det græffe Sprog, 
i de daværende krigerſte Tider for hans ſerdeles Sndfigs 
ters og Klogſtabs Skold 1690 Overkrigscommiſſair, 
1692 Ephorus for det hertugelige Stipendium, 1697 
Abbed til ——— og to Aar,efter iHirſau, gr: 

i Ea 
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mynder⸗Raad for den Seltugelis Frederik⸗carolinſte gas 
wilie, 1705 Landſt absaſſeſſor, 1706 churſach ſiſt Cons 

ſiſtorialraad og fort derpaa kongelig ſpenſt Kirkeraad, 
1708 hertugelig wuͤrtembergſt Conſiſtoriald 

Medlem af Univerſitetets⸗Viſitationedeputati 
virkelig Geheimeraad og døde 1724. EN ren 
Mand af ftore Talenter, fom med akademiſt Lærdom 
forbandt practiſt Forſtand, Veltalenhed, Verdenskund— 
ſtab, Mod og Patriotismus og erhvervede fig varige 

, Fortjenefter af fit Fædreneland. Ved det franſke Ind⸗ 
fald 1693 blev den hele Stad og Fæftning ham betroet. 
Desuden har han viiſt fit mangefidede Talent ſom Gjes 
fandt ijær hos Kongerne af Englandog Sverrig, bhvils 
ken fidfte beærede ham med en Guldkjede, og ſelv ſom 
mener for wuͤrtembergſtke Folk. 

— 

SEE, SA — 
æn 

Oſiris var een af Ægyptens Hovedguder, hvis 
Mythus er meget indviklet,  Cfter Nogle var han fils 
ligemed fire andre Sodſtende, blandt hvilke Iſis er 
mærkværdig, en Søn af Jupiter og Juno, efter Andre 
af Kronos (Saturn) oa Rhea, og avledes uden for Wg⸗ 
teffab. Han formælede fig med Sfié og beherſtede i 
Falleds ſtab med hende helé JCgypten.. Begge priſes 
fom fortrinlige Befordrere af Culturen og man tilſtriver 
dem: 1) Afſtaffelſen af Menneſteaden; 2) Opfindelſen 
af Plougen 3) af Agerdyrkaingen overhovedet; 4) 
Tilberedelſen af Planterigets Neringsmidler; 5) Frugt: | 

av! og fornemmeligt Viinavl; 6) Sræders Anlæa gelfe 3 
7) Indforelſen af Love fornemmeligt for Ciendomérets 
ten; videre i Forening med Theut:: 8) Uddannelfen af 
Talen; 9) Skrift; 10) Muſik; 11) Kundſtktab om 
Stjernerne, deres Løb og den deraf følgende Tidsbeſtem— 
melfe; 12) Smidighed og Anftand i Legemets Brug. 

Ei tilfreds med at gjøre ZXCgypten lykkekig bragte San en 
Heer ſammen for ogſaa at udbrede fine Velgjerninger 

Uden for dette Lands Grændfer, Han naaede dettes 
, "ES TE dene blot ved Overtalelſe. Sammenlign 
Art. ſis. 

Damon ift Dort fe Tyrkiet. 

” at 

⸗ 
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Osnabruͤck et fordums Biſpedom i den weſtphal⸗ 
fre Kreds mellem Fyrſtendommet Muͤnſter, Grevſtaberne 
Lingen, Tecklenburg, Ravensberg, Diepholz og Fyrſten⸗ 
* Minden, tilhører nu Hannover. Storrelſen bels⸗ 

tilhenved 50 Qvadratmile og Indbyggernes Ans 
tal regner man til 130000. Landets ikke meget frugtbare 
Jordbund frembringer” Rug, Havre, Boghvede, dog et 
telſtrekkeligt til Indbyggernes Tarv; videre noget Korn 
og Hvede, Hamp og meget Hor, ſom dog fun er af 
middelmaadig Godhed. Til Udforſeher der lidet eller 
Intet; men defto mere erhverver Indbyggernes Flid 
ved Garn og Lærred. Dette grove Lærted, der føres 
pver England, Holland, Spanien og Portugal til fe 
rifa, Oſt⸗ og Veſtindien, forfærdige Indbyggerne, efter 
fuldendt Mark og Huusarbeide, ligefom til Tidsfordriv 
og med de derfor erholdte Penge beftride de deres Land⸗ 
udgifter. - Man tegner den Sum, der fommer ind i 
Landet for dette Lærred og for Garn, aarligt til næften 
cen Mill. Daler. En for Deel af Indbyggerne drage 
ud om Sommeren til Nederlandene, hvor de fortjene / 
Penge ved Torvgraven og andet Mark-⸗ og Havearbeide. 
— GOsnabruͤck, Landets Hovedſtad, ligger i en Dal 
pa har 93090 Indbyggere, der drive ſterk Lerredshandel. 
J Aaret 1548 ſluttedes den mweftphalffe Fred tildeels 
paa det herværende Raadhuus. ! 

Oſſian eller Oifian (det fidfte maa udtales Oſch— 
jaͤn), en meget berømt Barde, ſtal have levet ved 300 
Har efter Chriſti Fodſel, dog efter Schlegel (deutſch. 
Muſeum I, 16 2c) førft i der 9de oa IOde Aarhundred, 
da de i hans Sange fortalte Hovedbegivenheder ſynes 
at falde paa den Tid. Man falder ham en Søn af 
Morvens Fyrfte Fingal eller Fin Mac Coul i bet. ſanghn⸗ 
dende Selma. … . Fingal var enten en caledoniſt eller hoi— 
ſkotſkt Helt, eller og efter Andre en irſt, der dog ſom 
Forſvarer for en irlandſt Colonie i Skotland fjæmpede 
mod Romerne (S. aller i hang historical memoirs 
of the irish bards), Oſſian var Helt og: "Digter, . 
dand; og fangrig tillige, og ſtal, fom mange andre af 

… Oldtidens Sangere f. Er. Homer, Demodokos, Tha—⸗ 
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myris, være bleven blind i fin Alderdom og. ved Sang 
have formildet fin Smerte over Tabet af fine Elſtede f. 
Er, hans i Kampen faldne Søn Ofcar. Hans Navn 
er endnui meget haderfulot Sinde blandt Biergſtotter⸗ 
ne og de hebridiſte Oers Beboere, da mange overordent⸗ 
lige Ting tilſtrives ham af Folket. Men og blandt 
andre Nationer er han i det ſidſte halve Aathundred ble⸗ 
ven meget berømt, da man troer, at hang gammelgalis 
ſte Bardeſang endnu inder, fiten James Mac. aPhevs 
foin, Mac Pherſon (Gonverneur i Graham, død 
7796) har givet os hans Sange. Med de offians 
ſte Sanges Befjendtajørelfe havde det nemlig følgende 
Beſkaffenhed. Macpherfon var tra 1751 bleven opmerk⸗ 
ſom paa de gammelſkotſte Ballader og andre Sange, 

"pg udgav 1760, ifær opmuntret af den berømte Home 
Lord Kaimer, et lille Bind af flige Sarige, under 
Titel: Remains of aneieni poetry, colleded in 

the Highland of Scotland, Siden lode Home og 
Robertſon ham reiſe til Bjergſtotterne for at famfe. 
Derpaa udgav han 1762 bet ſtorre Digt Fingal tillige— 
med 16 mindre og 1763 Temora tilligemed fem 

… mindre; 1764 udfom alle de. Digte, han paa denne 
Maade vilde udgive, i to Qvartbind og 1773 i to 
Octavbind, hvorpaa de gjentagne Gange ere udkom— 
ne. Men han erklerede alt for Overfættelfer af 
Den gamle Digter Oſſians galiffe Sange, der deels 
ware optagne af Folkeſagn, deels vare fundne opfærene , 
ne. OverfÉrifterne have de af Helte, hvis Bedrifter, 
eller Wiger, hvis Kjerlighed og SFjebne. eller Steder, 
hvis Bevivenheder de befynge f. Er. Comala, Carric⸗ 
Thura, Carthon, —— og Cotwal, Krigene med 
Caros, Selmas Sange, Kampen paa Lora, Krigen i 

Inisthona, Darthula, Eonlath og Cuthona ꝛc. Saa 
ſtort ogſaa der Bifald var, diſſe Digte fandt 4 og 

— for fig felv, faa ſtreed man dog alerede ſtrax i Be⸗ 
gyndelſen om, deres ICatbed og paaſtod tildeelg,” at 

diſſe Poefier vare Macpherſons egne Opfindelſer, 
ſom han havde giver Oſſians — deels, at de i 

det mindſte ei vare af hiin gamle Barde, omend⸗ 
ore > 
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ſtjondt de vare dannede af gamle FotFe' Poeſier. De 
førfte Modſtandere vare Recenſenter 1762 , derpaa den 
beromte Johnſon og Shaw, Waller, Malcolm Laing 
(i hans Skotlands Hiſtorie, 2den Deel og 14 et eget 
Skrift) og Andre. G Tydffland ertlærede iſer Aders 
lung fig imod Wgtheden (ålt. Gef. der Deutſchen S. 
392 20.). Men paa den anden Side fremſtode ogſaa 
mange, der talede for Macpherſon, iſer Hugo Blair, 
Graham, Ginclair, Smith, Macdonald, Clark, 
Some, Arthur Young 0. A. Men alle diffe kunde dog 
fun bevife, at Macpherſons Acheid ei var noget af ham 
ſelv forfærdiget, af man fandt Originaler til hans paa 
Engel bearbeidede Sange hog Bjergſtfotterne, og at 
man tillagde Offian ſaadanne, men aldeles ikke at de vir— 
feligt vare af hiin Oſſian. der ſtal have levet ved Mar 
300. De Hovebgrunde, der anføres mod Xgtheden 
af diffe Sange, ere følgende: 1) J hine Tider funde 
Digte af ſaadan Verdie og Omhed ei tankes i VeftfEote 
lands Taageegne eller ved Folkets daværende Tilftand. 
2) Om dette og var muligt, kunde diſſe Digte umuligt 
have holdt fig ved mundtlige Traditioner i 14 Aarhun⸗ 
dreder. 3) Kunde man nu og antage dette, faa funde 
Sange, der vare faa gamle (efter Schlegels Mening dog 
mindre gamle) et længer være faa forfaaelige. Diſſe 
Indvendinger funde vel ei gandſke gjendrives af Ægts 
hedens Forfvarere, der paaſtaae, at diſſe Sange ei for- 
rande en yngre Oprindelfe (f. Er. inter af Chriſtendom⸗ 
men), tvertimod paſſe til en meget gammel Tid ſaavelſom 
til Hsilændernes naturlige Beſtaffenhed; at de ere af et 
gandffe andet Slags end de mindre gamle irlandſke og 
engelffe Ballader; af Macpherſon umuligt i faa fort 
Tid havde funnet frembringe faa mange Sange, og ends 
nu, meget mindre, ba han et forftod faa meget galiſk, 
have forfattet galiffe Sange (han har f. Er. udgivet den 
7de Sang af Temora 1763); at han ei vilde tillagt en 
Anden Berommelſen for Digte, der vitkeligt vare faa 
ffjønne og fornægter fin egen J naar han ſelv 
havde forfattet dem; og endeligt, at den lange Vedlige⸗ 
holdelſe af dem var mulig ved Hoiſkotternes Forkjerlig— 
hed for deres gamle Heltetid og ved Bardeſtolernes In⸗ 
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ſtitut. Det er ſandt, at det maatte vare os intereſſant, 
at turde troe, at Norden alerede for 1500 Aar fiden 
ved en udmarket Aand havde ſtjenket os faa ømme Digs 
te, og faaledes gjøre Bekjendtſtab med hine Helteyng— 
linger og hine ømme Jomfruers Liv: men Sandheden 
maa gaae os over alt. Det maa derfor glæde os, af det 
EdinburgerOldtidsſelſtab fra 1797 ved en Commiſſion 
grundigt har underſogt Sagen og lagt Refultaterne af 
dets Beftræbelfer for Dagen. Man fandt (fom vi fee af 
Mackenzie's Report of the Committee &c. Edin- 

burg 1805,) at der i Irland herffede Sagn om Macs 
pherſons gamle Helte, og at der fandtes Haandſkrifter 
med gamle Ballader. Saadanne Sagn og Ballader, 
der deels forefandtes ſtrevne, deels gif i mundtlig Overs 
leverelſe, anſaae man for den Bafis, hvorpaa Macphers 
fon havde bygget. Hans osfianfe Digte ere altfaa frem— 
komne af gamle Ballader, der efter gamle Sagn og den 
gamle Tids Aand bleve fjungne af Barder, ſom førfe 
ophøre 1746, da den hoilandſte Forfatning efter Slaget 
ved Culloden ophævedes og SÉotterne begyndte at forans 
dre deres Seder. Macpherſon har overfat dem frit, fors 

, bundet dem vilkaarligt, fuldftændiggjort, forædlet, fors 
finet, forfEjønnet og forvandſtet dem. At de længere 
Heltedigte, Fingal i fer Bøger, der beſynge Fingals Des 
drifter, Erins eller Irlands Redning mod den ſtolte 
Kong Swaran af Lochlin (formodentlig Norge) og Tez 
mora (Tighmora, Navnet paa et ivland Slot) i otte 
Bøger, hvori Fingals irlandſte Bedrifter beſynges, i 
denne Skikkelſe Fulde være af den gamle Oſſian, er ej 
meget rimeligt, En epiſt Indkledning er Originalerne 
gandffe fremmed. De ere ſammenſatte af Macpherſon 
af ſmaae poetiffe Fortellinger, ſom man og igjen bør 
læfe enkelt, da de vife herlig Runding, overſtuelig Kort— 
Hed og Fuldendelfe, (See Herders Adraftea St. X). 
Hovedhandligen i hele Balladekredſen er Fingals Bedrift 
imod Swaran. De vovrige fuldftændiggjøre denne Fors 
tælling ved det Foregaaende og Efterfølgende. " 1807 
udgav det hoilandſte Selſkab de galiffe Originaler af 11 
oſſianſte Digte i tre Bind med en — Over ſet⸗ 

* 
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telfe af Macfarlan. Man har og en nye engel Overs 
fættelfe af Kog. Vi kunde falde dem osfianffe Digte for 
ſaavidt ſom deere fjungne i en gammel Bardes Mand - 
ſom Offian, og om hans, hans Slægtninges og Sams 
tidige ved Tradition bekjendte Bedrifter, og Skotterne 
kunne endog tilfrive ham felv dem, da deres Oprindelſe 
er gammel og ubekiendt og de tilffrive Offian alt det 
Gamle, Ophoiede og Ærværdige. Tillige var bet dog 
muligt, at i det mindſte noget af den gamie Oſſian gjens 
[yder i biffe Digte. Men, ved den Paaftaud, af man 
blandt Bjeraffotterne igjen erkjender og finder macpher⸗ 
fonffe poetiſte Fortellinger og Sange, er endnu intet 
videre afgjort, end af Macpherſon et ſelv har ops 
fundet dem; men ei af de ere 1400 Aar gamle og 
have vedligeholde fig ved mundtlig Tradition. Men 
om man end fan dadle hos Macpherſon, at han ved 
Forkyndelſen af diſſe Poeſier fom ægte oſſianſke har uds 
ſpredet en Vildfarelfe og undertiden ved flet Overſattelſe 
forvandſtet dem (ſom Sinclair og Ahlwardt Have viiſt) 
fas ſtyldes ham dog for Taf, deels fordi ban har frems 
draget og udbredet hine gammelØotffe Folkeſange (der 
maaſkee efterhaanden vilde været tabte, da Skotterne 
ftedfe mere forlade deres gamle Skikke), deels formedelſt 
hans egen poetiffe Forrjenefte ved Indkladningen af 
dem. Velhomtaler alerede Giraldus Cambrenſis (efter 
Smiths Forſikkring i Sean Dana) Oſſians Navn i det 
12te Aarhundred, og man vidſte af Buchanan, at Hoi⸗ 
ſkotlands og Øernes Galer gjemte Sange, der udgjorde 
deres Stolthed og deres Glæde; men + deres uffendte 

Sporog bleve diffe Sange for andre Nationer en nedgra⸗ 
vet Skat, en Luftlyd, der tonede fra hine eenſomme Eg⸗ 
ne fom fra en Tryllese. Forſt i Begyndelſen af forrige 
Aarhundred begyndte en noiere Kundſtab om hine Egne, 
og Hafvparten af Aarhundredet forløb, før hiin for—⸗ 
gangne Tiders Stemme gjenlød i Europa og hørtes over⸗ 
alt med Glede. - Hvem ſtylde vi vel denne Nydelſe, 
der endnu mere forhsies ved den ſtjonne $ndflædning, 
uden Macpherſon? Diſſe Sange bleve optagne med Ens 
thuſtasmus og overſatte i de flefte europæife Sprog , 
ofteſt af Tydſte, der ogſaa tit aftrykte det Engelfe f. 



eg ————— 
Er. i Frankfurt 1783, Leipzig 1905, Gotha 1807. 
Alerede 1764 udkom Overfærtelfer, i Hamburg, 1768 

” af Denis (i her upaſſende Hexametre), 1775 af Has 
roſd (Profa), 1782 af Peterſen, 1800 af Kfos 
de, Berlin, 3 Bdo., 8. (rhytimife, elegant og med 
Troſkab), af Schubart, af Grev F. L. v. Stolberg, 
Hamb. 1805, 3 ØD. ftor Oct., og meget Enkelt paa 

forſtjellige Steder, ifær Selmas ſtſonne Sange i Gås 
tes Werther ꝛc. De 18907 udgivne galiffe Originaler af 
ſaakaldte osflanffe Digte (til hvis Læsning man har 
Ordbøger af O Brien va Shaw og en Sproglære i det 
fra andre aldeles forføjellige galiſte Sprog af Stewart), 
fom ere metriffe (egentlige daftyliffe katalektiſte Trime— 
trer f. Ex. Thi geadh an ocche le Jain, Natten 

fomme met Sang) overfatte Ahlwardt i Oldenburg i 
Originalens Metrum, Leipzig 1811; men her tage bis 

ne Poeſier fig et faa fEjønt ud ſom i Macpherſons mere 
frie og forfinede Form, ſom ogſaa af de haardere Nav— 
me dannede mere behagelige f. Er, Minona og Malwie 
na. Oſſians Digte ere desuden overfatte i de flefte- 
andre europeiſte Sprog: paa Franfe af Le Tourneur, 
Paris 1777, af Lombard, Berlin 1789, af Jangues, 
Paris 1601; paa Spanſt af Ortin, Valladolid 1788; 
pan JtalienfE af Cefarotti, Padua 176309 1774, paa 
hollandſt, Fingal af Bilderdyk 1806, polſt af den pos 
ſenſte Erkebiſtop Kraſicky, paa Danſk af S. Blicher to Bd., 
Kjsbenh. 18070g 1809 og af Alſtrup, fo. Bd. 1790 og 
1791 ogenfelte Stykker paa flere Steder. Diſſe Poeſier, 
der aabnede og en gandſte nye Verden, bleve optagne med 
næjten udeelt Bifald. Herder, der viſt nok er en god 
Dommer, anbefaler ogſaa Osſian meget (i Schillers 
Horen 1795 St. X, i hang Adraftea St. X og i hans 
Blaͤtter von deutſcher Art und Kunſt). „Den yndigfte 

Form““, ſiger Herder, „danner Osſian i fmaae enkelte 
Kortællinger, hvilke man ſnart kan betragte ſom heroi— 
ſte Romancer, ſnart ſom rørente Idyller, ſnart ſom 
reent lyriſte Stykker, hvoraf nogle, f. Er. Comala 
nærme fig Dramaet,” J det han ſammenligner ham 
med Homer, figer han: „Homer digter reen objective, 
Oſſian reen ſubjectivt. Hos Homer fremtræde aile 
Skikkelſer frit og levende; Oſſian har Taageſtitkelſer. 
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Han vælger fine Helte ei ſom de ere, men fom de 
nærme fig, fom de fremfomme og forfvinde. Hos 
Homer feer man Handlingen, hos Osſian aner man 
den ved Trin, Tegn og Virkninger. Oſſian antydes 
De meer fine Elſkedes Skikkelſer end. han fremſtillede 
og malede ſamme. . Man hører deres Trin ellev deres 
Stemme, man feer Skinnet af deres Arme eller deres 
Anſigt fom en fordigaaende Straale. Homer fang 
Grakenlands forſte Krigsfortagende, Offian er derimod 
forrige Tiders Stemme, ban forkynder en Helteſtemmes 
Underaang:”” — Indholdet af de oſſianſke Poeſier er 
deels hiſtoriſt, deels lyriſt: Fortælling om Heltebedrif—⸗ 
ter i Kampen, forgangne bedre Dages Priis, Sings 
gemalerier af den hjøilandfte Natur, Klager over uds 
ſtandne Lidelſer, Elſtendes Skjebne, yndige Jomfruers 
vemodsfulde Klager ved deres elſtede faldne Helteyng⸗ 
linges Gravhoie, Heltefefte ꝛc. Formen er gandffe 
original, et eget, ftedfe fore afbrudt og derfor undertis 
den ftødende Sprog, fuldt af conerete Udtryk. Det er 
metriſt i Originalen, men umetriſt hos Macpherſon, 
dog rhythmiſt. Lykkelig Fremſtilling af Lidenſkaber, 
fortræffelige, rørende Skildringer, malerſt Udtryk, 
driftige, men yndige Billeder eller Lignelſer, dyb, ro⸗ 
rendeFslelſe, elſteligt Udtryk af blid Veemod og Jevn⸗ 
hed (f. Er. at ingen hotere Veſener blande fig i Hands 
linger, men at blot de Afdødes ander ſom Taageſtikkel⸗ 
fer undertiden omſpeve de Handlende) give diſſe Sange 
en egen Intereſſe. Paa den anden Side dadler man 
ved diffe Poeſier Mangel paa beſtemt fEildrede ogifore 
fEjellige Characterer hos de handlende Perſoner, den alt 
for hyppige Gjentagelſe af de ſamme Lignelfer (mange 
frembød vift nof ei hiint Lands fattige Natur, der kun 
var rig paa Rør, Klipper, Heder, Søer, Taager og 
Vinde) og alt for ſtor Folſomhed, iſer i Heltes Mund 
(ſammenl. Leipz. Lit. Zeitung 18083, Nr. 85). Des⸗ 
uagtet ville diffe ſtotſte Poeſier, faavelfom de af Smith 
i hang Scan Dana (engelff 1730, galiſt 1787, tydf 
af C. F. Weiße Leipz. 1731, 2 Bd. 8.), af Mig Broo⸗ 
fes 1789, af Arthur Young, (tydſt 1792) og af Sten 
wart udgivne, andre gamle Barder tilærevne Sange af; 
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hiint ſangelſkende Folk, ſtebſe blive meget intereſſante, 
og forſtaffe mange ømme ifær qvindelige Sſele, en here 
lig Nydelſe, og ſaadanne ville ſtedſe ynde dem. Kunſtne⸗ 
ren Ruhl har nyligt leveret Kobbere dertil, Penig 
1805. 

Oſſuna en betydelig Stad i den ſpanſke Provinds 
Sevilla, har Titet af et Hertugdom, 15000 Inebygge⸗ 
gere og et Univerſitet. 

Oſtade (Hadrian van), en berømt nederlandſk 
Maler og Kobberſtikker, der til Forffiel for fin mindre 
udmærfede Broder kaldtes den gode Oftade, var født i 
Lirbed 1610, Landlige Dandſepladſe, det Indre af 
Bondegaarde, Kroer, Vertshuſe, Bondeſtuer, Stal⸗ 
de og Olhuſe ere de Steder, hvorhen Oſtade har ſat ſine 
Perſoner, der for det meſte ere dygtige Bondekarle, 
trufne Tobaksrogere, eller med landlige Arbeider ſyſſel— 
ſatte Bondefruentimmer. Naar man ſammenligner 
ham med Teniers, ſaa finder man, at den ſidſte under— 
tiden forffjønnede Naturen, ſom han tog til Monſter, 
iftedet for at Oſtade ſtedſe fremftillede den faaledes ſom 
han faae den, ja undertiden endog ſyntes at gjøre den 

hasligere. Men ligefom Teniers forftaaer han at lægge 
megen Aand og Sandhed i fine fmaae Billeder. Hang 
Penſel er fuld af Fiinhed, hans Colorit varm og mang. 
foldig og hans Tegning fvarer til den Art, hvori Gan hav 
arbeidet. Skjondt Oftade var føde i Tydſtland hører 
han dog til de nederlandſte Malere, da han dannede fit 
Talent i Flandern. Han havde Frants Halß til Lærer 
og modtog nøgen Underviisning af Rembrandt. Hos 
den førfte gjorde han Befjendtffab med den ligele— 
des berømte Brauwer og blev en Ven af ham, Brau— 
wer var ulykkelig og gav Oftade for den Trøft, han fif af 
ham, mangt fortræffeligt Raad. Oſtade opflog førft fit 
Bærffted i Harlem og blev hev indtil Ludvig 14des Hære 
fruede Nederlandene. For at undgaae Krigens Rædfler 
forlod han der Sted, hvor hang Berommelſe og Lykke 
var begyndt, Han tog fin Zamilie med fig og vilde gane 
tilbage fil Lüubeck, men paa Gjennemreifen igjennem 
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Amſterdam traf fan en rig Privatmand; der forſtod at 
hæve hans Frugt og holde ham tilbage i Hovedftaden. 
Han erhvervede fig her nye Bersmmelſe, bragte en bety⸗ 
lig Formue ſammen ved fin ſtadige Flid sg døde 1685. 
Han var gift med en Kone, der ſtaffede Gam en falrig 
diffom, og fod ham finde ftor Lykke i fin Families 
[re Det pariſiſte Muſeum beſidder et herligt Mas 
ele ey - hvor Kunſtneren har malet fig ſelv med fin Kone, 
ſem han holder ved Haanden, og fine otte Børn Den 
Tilfredshed, der er præget paa hans. Anſigt, bevifer , af 
bat havbde Sands for denne frille Lykke. 

Oſtende ér en. befeſtet Stad i den nederlandſte 
Provinds Veſt⸗Flandern med omtrent 11000 Ind⸗ 
byggere og en Havn ved Feordføen.  SBtaabhufet ,”ider. 
[ev bygget 1711, er en ſmuk Bygnings Staden er 

mærfværdig af en Beleiring, der varede over tre Mar, 
fra 16921 til 1604, og endte dermed, af ben hollandfée 
Sefærning maatte overgive fig til den ſpanſke General 
Ambroſius Soinola: > J Aaret 1723 ſtiftede Keiſer 
Carl Gte her et Handesſelſtab, hvilket vakte Hollender⸗ 
nes og Englendernes Sveringe og derfor i i Bølge Wiener⸗ 
tractaten 173 Ll igjen maatte ophævet.” JI Aaret. 1745 
tvang den franfe Marſchal Lsvendal Staden, inden ti 

bs, Freden til AGdyeg 1748 blev Staden tilbagegiven. 
% Aaret 1757 betroede Maria Therefia Stadens Be⸗ 
ſtyttelſe filen feanfF Beſetning. Havnen er lille og et 
meget dyd, faa at fore Skibe blot ved Hielp af Flodti⸗ 
den funne inbe derind. Joſeph 2den erklærede den 1781 
foren Frihavn, hvorved dens Handelsvirkſomhed og de 
Fremmedes Antal meget forsgedes. Krigen mellem 
Frankerig, England og Holland bidrog dengang overor⸗ 
dentligt meget til Stadens Opkomſt. Endnu mere le⸗ 
vende blev Stadens Handel i de førfe Har af den franſke 
Revolutionskrig, men, da de Franſte erobrede og be 
holdt Nederlandene, blokerede Englænderne Havnen, 
pg Handelen aftog nu ſtedſe mere, — En Canal fætter 
Oſtende i Forbindelfe med. Nieuport og Bruͤgge. 

UA 

Dage efterat Lobegravene vare aabnede, til Overgivelſe. 
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Oſteologie, Beenlxre, en Deel af Anatomien. 
See denne Art.) 

Oſtermann (Henrik Johan Frederik, Grev), 
merkveerdig i den ruéfiffe Hiſtorie, var Søn af en lu— 
there Geiftlig i Bodum, en Stad i Grevſtabet Mark. 
Efterat han havde ſtuderet i Jena, traadde han 17094 i 
Tjeneſte hos den rusſiſte Viceadmiral Cruys, en føde 
Hollender, der anbefalede fam Monarchen ſom eꝛ mes 
get duelig og brugbar Mand. Fra dette Oieblik var 
han til. for Nytte ved Hoffet i politiffe og indenlande 
ffe Forretninger. — Diffe ere indtil. Slutningen laf 
1741 alt for nøie forbundne med Ruslands! Hiftorie 
til at fortælles affondrede fra famme. Alle Ruslands 
Regentere, fom han tjente fatte den fuldſtendigſte Tils 
lid til ham og lode fig være magtpaaliggende at deløns 
ne ham. &om bekjendt uddrog Oſtermann tilligemed 
Catharinag og SchaphirowſKeiſeren af den farligſte Stil⸗ 
ling ved Pruth. Fra denne Tid var Peters Tillid til ham 
ubegrendſet. Med ikke mindre Duelighed underhandlede 
han 172 1Freden i Nyſtad. Peter felv gav Oſtermann det 
Vidnesbyrd, at han aldrig havde gjort et Feiltrin i fine 
Pligters Opfyldelfe, Jan udnævnte ham til Geheimeraad 
pg ophstede ham i Friherreſtanden. Under Catharina den 
aftes Regjering biev Oſtermann Rigsvicekantsler 4 og 
virfelig Geheimeraad. Paa fin Dodsſeng udnævnte 
Catharina ham til Overhofmeſter for fin Efterfølger, 
Peter den 2den og til Medlem af Conſeilet, ſom ſtul—⸗ 
de føre Regjeringen (i Prindſens Mindreaarighed. 
Oſtermann ledede den unge Fyrſtes Opdragelſe efter 
bedſte Indſigt og Ørev for ham den bekſendte fortraffe— 
lige Inddeling af Staderinger. Han erholdt Greves 
værdigheden af den unge Fyrfte, ter døde neſten ſom 
Barn i Aaret 1730. Keiſerinde Anna gjorde ham til 
Cabinetsminiſter og Gan vedblev at viſe fine Talenter. 
Men, "da den Forvirring og Particaand, ſom ſtedſe 

mere tiltog ved Hoffet, ei. kunde blive ſtjult for hans 
lyſe Blik, faa ſogte han at fifére fig mod det truende 
Uoeir ved af træffe fin tilbage, hvilket han undſtyldte 
med Eygelighed. Kun, naar Keiferinden. i vigtige 
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Tilfælde udtrykkeligt vilde høre hans Raad, kom han 
frem. Eftei hendes Ded 1740 vilde Oſtermann 

gandſke træde bort fra Skuepladſen, men den davaren⸗ 
de Regent, Hertugen af Curland, hindrede ham deri. 
Regentinden Anna Keiſerens Moder, udnævnte Gam 
til Storadmiral, og, ſtjondt Oſtermann, fom en ivs 
rig Ven af Preuſſen, havde mange mæatige tere og 
blandt diffe Regentindens Mand felv, Hertug Anton 
Ulrich af Braunſchweig Wolfenbuͤttel, til Modſtandere, 
faa havde dette dog ingen farlige Følger for fam, da 
han, for at give Regjeringen mere Faſthed, lod fig bem 
væge til, at gaae over til dem, ſom havde i Sinde at 
færie Regentinden Anna felv paa den ruſſiſte IHros 
ne, og erflære Keiſeren, Iwan 4de, er Barn paa 
nogle Maaneder, for Thronfolger. Udforelſen af 
denne Plan gif et forfig, da Eliſabeth, Peter den ſto⸗ 
res Datter, hevede fig paa Ruslands Throne; og dens 
ne ſvage Fyrſtinde [od fig af fine Miniſtre og Hofmend 
overtale til at troe Grev Oftermann og adffillige andre 
fyldige i de ſtorſte Forbrydelſer. Man fod ham fætte 
i Fengſel og demme til Døden af en Commiffion ; 
Oferimann havde alerede beſteget Schaffottet og Bodde— 
len! bæver Øren, da der forfyndtes, at Keiferinden havs 
de forvandler Dødedammen til Forviiening. Hans 
Forviieningsſted var Bereſow, hvor Menzikoff var død. 
Hans Gemalinde, en født Stresnew, ſaavelſom hans 
Huusfolk fulgte ham derhen. Hans Datter og to Søns 
ner bleve ti'bage, Han levede endnu fem Aar fvager 
liof og meiſommeligt og døde den 25de Mai 1747. — 
Oſtermann havdeen vidtomfattende Forftand, befad en 
Dammefraft og Menneſtekundſtab, der aldrig bedrog 
ham og vifte i alle fine Handlinger den finefte Delicas 
teffe. Han drev paa fit Øiemeds Opnaaelfe, uagtet 
alle Hindringer. Han var uden Dadel i fin Vandel, 
virkſom, ubeſtikkelig og troe, ci uerfaren i Videnſka— 
berne og ifær udruftet med fjeldne Talenter til at lære 
Sprog, en Beſkytter af Fortjenefte og Lerdom og fom 
Statsmand uoveraaarffi KjendfEab til de europaiſte 
Hoffer oa deres Forhold til hverandre. Men derhos 
var han mistroiſt og fjendfE paa ethvert Talent, der” 
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ſyntes at kunne ajøre ham Rangen ſtridig (hvilket dog 
fun fjelden var Tilfældet). Han forſtod ligefaa godt 
at beherſke fine Lidenſtaber, ſom klogeligen at tilbagt⸗ 
holde fin, Mening i vanſkelige Tilfælde eller udtrykke 
famme ubeftemt og gaadefuldt. Oſtermanns Sønner, 
der begge vare uden Børn, adopterede deres Søfters 
fønner, der fiden hede Tolftoy ⸗Oſtermann (deres Fa⸗ 
der var General Tolſtoy) og priſeligt udmarke fig i Hof⸗, 
Civil og Militærtjenefte. 

Oſterode en Biergſtad paa Harzen i Fyrſtendom⸗ 
met Grubenhagen ved Soͤſe. Den har et Slot og ome 
trent 4000 Indbyggere, hvis Uldarbeide og Trakar 
fendes vidt omkring. J Egnen findes Kalkbjerge, Alas 
baft, Gipsbrud og Jernhytter. 

Oſtfriesland, et Fyrſtendom, der nu hører til 
Kongeriget Hannover, begrændfes af Nordſoen, Here 
ffabet Jever, Hertugdommet Oldenburg Stiftet 
Muͤnſter og Provindſen Groͤnningen. Landet er imod 
Soen ſaa lavt, at det ved koſtbare Demninger maa 
ſikkres mod Overfvømmelfer, Det har meget Træe, 
fortræffelig Qvegavl og Agerdykning. Blandt Fas 
brifferne og Manufacturerne maa man mærke Skibs—⸗ 
byggerierne i Emden, Oliemoller, Strompevaverier, 
Maale, Bomuldstoi, Læder og Lerredsfabrikker.  Lans 
dets Storrelſe udgjør 56 Quadratmile, hvorpaa man 
i Aaret 1302 talte over 116000 Indbyggere. Den 
herffende Religton er den lutherſte. — Fordum havde 
Oſtfriesland fine egne Grever, blandt hvilke Enno den 
ade af Keifer Ferdinand 3die ophoiedes i Rigsfyrſteſtan⸗ 
den 1657, Med Car! Eduard uddøde det fyrftelige 
Huus 1744, og Preuffen tog Landet i Beſiddelſe i Fol⸗ 

ge den Churhuſet Brandenburg af Keifer Leopold 1694 
meddeelte Expectance, [od fig give Belehningen derover 
af Rigévicarierne 1745 og tilintetgjorde Churbraun⸗ 
ſchweigs Fordringer, der grundede fig paa et Atveforlig. 
Efter Tilfitfreden lagde Napoleon Fyrſtendommet til 
Kongeriget Holland, hvoraf det tilligemed Jever og 

— 
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Knipphauſen kom til af udgjøre def 11te Departement. 
Kun et fille — blev lagt til Departementet Groͤn⸗ 
ningen. Efter Hollands Indlemmelſe Å Frankerig 
1810 erholdt Oſtfriesland Navn af Oſt⸗Ems. J 
Aaret 1813 toge Preuſſerne Landet i Beſibdelſe, men 
overlode det 1815 til Hannover, Ås. - det nu udgjor 
en Deel. 

Oſtindien fee Sindufane 

Oſtindiſte Compagnier. Blandt de Handels⸗ 
ſelſkaber, der i-forfFielliae Lande ere ſtiftede poa Oſtindi⸗ 
en, er det engelſt oſtindiſte Compagnie det vigtigſte. Det 
ſtiftedes den z1te Dec, 1600 af Dronning Eliſabeth 
ved et Patent, der, uagtet det ei bekreftedes ved nogen 
Parlamentsact, desuagtet betragtedes ſom er ubetinget 
og udeluffende Privilegium. J Følge famme hands 
lede Selſtabets Medlemmer omtrent i tolv Mar hver 
med fin egen Capital, indtil de i Aaret 1613 ſammen⸗ 
ſtjode en fælleds Fond. Under Jacob 1fte erholdt 
Selffabet et nyt Patent og udvidede Capitalen til 
1,500,000 Pund. Fordelen var dengang ei færdeles 
ſtor. - Cromwell opføfte Selffabet 1655 og frigav 
Handelen; men den Skade deraf fulgte, bevægede ham 
til igjen at oprette bet eft-r omtrent tre Aars Forlob. 
Nye Patenter medbeeltes Selſtabet i Aarene 1561, 
1669 og 1675, der bekræeftede alle dets forrige Wriz 
vilegier. Men, da diſſe Privilegier blot vare udle⸗ 
dede af kongelige Fribreve, uden at Parlamentet hav— 
de-befræftet dem, faa begyndte man at beſtride deres 
udeluffende Gyldighed, og enkelte Privatmend gjorde 
ei fjelden Forſog paa af saae Dewli en Handel, der 
begyndte at blive indbringende, Da Antallet af diſſe 
Privatentrepreneurer tiltog, faa fandt Compagniet 

Leilighed ti 1683 at erholde et nyt Fribrev, hvorved 
alle de ſorega aende bekreftedes, og Compagniet ff Fuld⸗ 
magt til at lægge Beſlag paa Privateerſoners Skibe 
og Varer, holde Militær og indrette en Domſtoel. Ei 
længe efter * Selſkabet indviklet i en Krig. med den 
fore Mogul, hvortil endnu kom adſtillige andre Strie 



—— 

GR 61 

digheder. Man føgte af gjøre Ende paa dem ved det 

— 

ofte forſogtel Middel, et nyt Fribrev, og nu ſogte Sel⸗ 
ſtabet, der havde faaet nye Magt, virkeligt at udeluk⸗ 
fe alle; Privatperſo ner fra Deeitagelſe i den oſtindiſte 
Handel. J Aaret 1693 blev Compagniets Patent 
ugyldigt, da det et havde betalt den paalagde Afgift; 
dog blev der igien fornyer med fre Aars Opfigelfe, Da 
Selffabet i Krigen med Frankerig havde libt ſtort Tab 
og miſtet fin Credit; faa gjordes i Aaret 1698 det For⸗ 
flag af Samuel Shepherd og et Antal andre Kjøbmænd, 
at de vilde forſtrekke Staten, til dens Tjeneſte, to 
Milioner Pund til 8 Procent, hvis den vilde ſikkre 
dem udeluffende Handel van Indien. Regjeringen 
antog Forflaget, og med Parlamentets Samtykke op⸗ 

” rettedes ved et Patent et nyt Selffab der ff Savn af 
English Company, trading to the East-Indies, 
Kappelyſt og Iverſyge mellem det gamle og mye Com⸗ 
pagnie ſtege til en Grad, der ſyntes af true den. offente 
dige Rolighed, hvorfor man forenede begge Compagni 
ger. Denne Forening begyndte 17062, og i Aaret 1708 

- Tware begge Comvagnier fuldkomment conſoliderede un⸗ 
der den nærværende Benevnelſe; United Compary 

"of merebants of England, trading to the East- 
Indies; For Udvidelfen af Terminen til dets udelufs 
fende Handel pan tre Aars Opfigelfe efter Maria Bes 
budelfe 1725, gjorde Selſtabet Regjeringen et ForfEud 
af 1,200,000 Pund uden Renter. Denne Sim til⸗ 
veiebragtes ved nye Actier, hvorved Selffabers Capital 
ſteeg til 3,200,060 Pund. Dets Privilegier bleve, 
lidt efter lidt prolongerede til 1733, 1766 og 1780, 
hvergang med tre Aars Opſigelſe, og tillige fom man 
overeens om, af, hvis Reajeringen, ved Tilbagebetas 
lingen af de modtagne Capitaler og Renter vilde ops 
heve Selſkabet, Fulde dette dog vedblive fom en Corpo— 

… tation, og ſom enhver anden Statsunderſaat deel⸗— 
tage i ben. oftindiffe Handel, Selſtabets Deeltas 
gelſe i de indfødte Fyrſters Stridiaheder fra 1750 ſtaffe⸗ 
de det betydelige Lande så lagde Grunden fil Compagni— 
ets udſtrakte Beſiddelſer, der i Omfang fem Gange 

overgaae De forenede Kongeriger Storbrittanien og Ir⸗ 
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land. Yde 16 Aar før 1757, i hvilfen Tid Selſka⸗ 
bet havde lidet Tilfud af Territorialindkomſter, belgb 
i Gjennemfnit den aarlige Sum for dets Importer fig 
til 2,055,000 Pund. Exporterne udgjorde dengang 
efter Indkjsobspriſen 238,000 Pund, det exporterede 
raae Metal 690,000 Pund og Betalingen af Verler 
"udfordrede 190,000 Pund. I de næfte ro Aar iftege 

Importerne til 2,150,000 Pund; der udførtes aarligt 
i umyntet Metal omtrent 120,000 Pund, men Uds 
førfelen af Varer og de ved Verler hævede Summer ſte⸗ 
ge i ftørre Forhold end Gevinften udenfra. Fra 1767 
til 1777 udgjorde de udførte Varer aarligt 490000 
und, det umyntede Metal 110,000 Pund, de ved 
Verler hævede Summer 458,000 und. Med Til 
læg af Landsindfomfterne var det hele aarlige Beløb 
3, 300,000 Pund. Desuagtet vare Compagniets An⸗ 
liggender i hiint Tidsrum aldeles ikke i nogen blom— 
ſtrende Tilſtand. Man var meget mere nødt til at 
nedfætte Dividenden og ſoge Parlamentet om Unders 
ſtottelſe. Efter at diſſe Vanſteligheder vare ryddede af 
Veien blev Dividenden i Aaret 1778 igjen forhoiet til 
8 Procent. J de næfe7 Aar til 1784 var Belsbet 
af Compagniets Importer, uagtet den foftbare Krig, 
hvori det var indvifier, fun omtrent 260000 Pund 
ringere aarligt; Udførfelen af raae Metal var dengang 
meget ubetydelig, men de udførte Varer ſtege til oms 
trent en halv Million. Ved Slutningen af' Krigen 
befandt Compagniets udvortes og indvortes Anliggens 
der fig iftor Forvirring, og man kom til den Overbeviis⸗ 
ning, at det behøvede en nye Indretning for i Fremti⸗ 
den at kunne beftyre dets udſtratte Beſiddelſer. Den 
Hovedforboldsregel, man tog, var Oprettelſen af et 
Board of Control (Overopſyns-Collegium), hvis 
Medlemmer udnævntes og affattes af Kongen, Dette 
Collegium havde Opfiat og Control med Civil-og Mi- 
literregjeringen og Selffabets Indtægter og Udnævnel- 
fen af Directsrer ved de forſtjellige Praſidentſtaber. 
Generalgouverneurens, Præfidenternes og Praſident⸗ 
ſtabsraadernes Beſoldning blev ene gjort afhængig af 
Kongen, — Der oprettedes en Domſtol for at under⸗ 
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føge de i Indien begangne Forbrydelſer. J Aaret 
1786 bleve endnu adffillige Indretninger trufne, 
blandt hvilke den betydeligſte var, at Generalgouverneu— 
ren tabte den vigtige Forret, at fatte Beflutning mod 
Fleerheden af Raaderne og at Generalgouverneurens 
og Overanforerens Poſter bleve forbundne med hinan— 
den. Compagniet fif Fuldmagt til at forøge fin Capiz 
tal med 800,000 Yund, hvorfor det erholdt 1,240,000 
Pund elfer 155 for 100; og i Aaret 1789 ff 
det Tilladelſe ril endnu at tilføje een Million, ſom 
udførtes ved 174 Pund for 100. Derved blev givet 
Fortrin til dem, ſom alerede beſad Actier. Divi— 
denden var dengang otte Procent indtil i Aaret 1793 
ved Fribrevets Fornyelfe paa 20 Aar fra i1fte Marts 
1794, Fonden forøgedes ved cen Million, (faa at den 
nu udgjorde 6 Millioner) og Dividenten forhsiedes til . 
2012 Procent. Compagniet ftaaer under 24 Directe⸗ 
rer, der vælges af ſaadanne Actionærer, der i det mind: 
fte have 1000 Pund i Selſfkabets Fond. (See Art. 

. Colonier). — Af mindre Vigtighed ere de øvrige oſt⸗ 
indie Selſtaber. Det fordum faa "berømte hols 
landſt / oftindifte Compagnie, der opkom 1602 ved 
flere enkelte Selſkabers Sammentraden og blomſtrede i 
en lang Rekke af Aar, kom iſer fra 1770 i hurtigt 
Forfald og blev gandffe ophævet 1799, da Regferine 
gen fog imod ders Befiddelfer og paatog fig dets Gjeld. 
Det franſk⸗oſtindiſte Selſtab, der oprettedes 1664, 
funde ei ret fomme frem; 1769 blev Handelen given … 
frie, Et nyt 1735 oprettet Selſkab, ophørte igjen 
1791. — Det danft ; oftindifte eller aſiatiſte Com— 
pagnie opkom alerede under Chriftian 4de, da Ove Gijede 
de havde kjobt Tranquebar paa Coromandelkyſten 1620. 
Handelen gik imidlertid igjen i Staae, deels formedelſt 
den ſlette Beſtyrelſe, deels over de Krige, Danmark var 
indviklet i. Frederik 3die udſtedede en nye Octroy for 
Selffabet 1670 og 1674 gif det førfte Skib fra Dane 
mark til China. Siden havde Compagniet forſtjellige 
heldige Perioder, ſom dog almindeligt ei vare af lang 
Varighed. J Aaret 1777 tilkjobte Kongen fig det 
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oſtindiſte Compagnies Eiendomme og gav Handelen 
frie. Compagniet har dog ſelv under hoieſt ufordeelag⸗ 
tige Conjuncturer vedligeholdt fig til vore Tider. (Sam⸗ 
menlign Brorſons Fortſettelſe af Sillots Verdenshiſtorie 
2denDeel fra S. 3803394). Det ſvenſt ⸗oſtindiſke Com⸗ 
pagnie, der ſtiftedes 1731 og fornyedes 1766 og 1786 
hav fit Sæde i Gothenburg. (See Art. Colonier). 

Oſtracismus kaldtes i Athenen en tiaarig Forviiss 
ning, ſom i viſſe Tilfælde fandt Sted mod Statens Bor⸗ 

gere. Navnet fom deraf af Dommen afgjordes af Bor⸗ 
gerne ved Voteren paa Potteſfaar. Naar nemlig Fol⸗ 
ket troede, af maatte betje ene fig af Denne Fremgangsmaa— 
de imod Mosen, ſtrev hoer Borger, der var af denne Mer 
ning, hans Ravn, der. Fulde forviſes, paa et Potteſtaak, 
og henlagde dette paa Torvet, paa et viſt Sted, fom var 
omgivet med Traercekvcerk, og havde ti Ynddange, hvor⸗ 
igjennem Athenens ti Folkeſtammer begave fig ved Fols 
keforſamlingen. Archonterne talte nu Potteffaarene, 
hvorpaa der var førever, sg, naar idet mindfte 6000 
udtrykte Forviisningsdommen, var Beſlutningen gyldig; 
i modſat Tilfælde biev den Anklagede frifjendt, Forviis— 
ningen ved Oſtraeismus varede i ti Aar, efter hvilken 
Tid den Forviſte igjen kunde vende tilbage og igjen tage 
fine Ciendomme og alle fine Borgerrettigheder i Beſid⸗ 
delfe. Sagen felv havde inter Haanende eller Vancren⸗ 
de ved fig, thi den blev ei anvendt paa Forbrydere, men 
fun vaa dem, ſom ved Fortrin, Foctjeneſter og Rigdom⸗ 
me ꝛc. havde erhverver en ſaadan Anſeelſe, af de paadro⸗ 

ge fig: deres Medborgeres Misundelſe eller Mistanke. 
Ariſtoteles og Plutarch kaldte Oſtracismus et Legemiddel 
i Staten, men, om dette og kunde være Tilfældet under 
enfelte Omftænbigbeder, faa bragte det dog udentvivl £ 
det Asle Staten mere Skade end Gavn, da Misundelfe 
og Ondfkab derved fandt en aaben Vei for deres fave Hen⸗ 
figters Opnaaelfe, og den ſtore Mand maatte tage i Be⸗ 

tenkning af virke faaledes for Fedrenelandets — 
ſom han vilde og kunde. 

Otaheiti, Taiti, fordum kaldt Sagittaria, Nye⸗ 
Cythere, Amat, Wallis, Kong Georg den 3dies Øe, er 
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Den ftørfte af Selſkabs⸗ eller Societets⸗Herne i Auſtralien 
. Dg ligger i Sydbavet under et lykkeligt Clima, 223? 

Længde og 18? -fydlig. Bredde. Denne undige af et hoiſt 
ſandſeligt og naivt Naturfolk beboede Øe, blev opdaget 
af Englænderne under Capit. Wallis 1767 og taget i Be⸗ 
ſiddelſe af dem: Siden paaftode Spanierne at have en 
ældre Ret til den og bekſendtgjorde i Aaret 1775 et 
Skrift angaaende denne Øes Afhængighed af Spanien, 
fom dog blev uden Virkning. Cook, ſom landede paa 
Otaheiti 1769, 1773 0g 1777, og Forfter have forſt 
lært og noiere at Éjende denne Æjønne Begruppe. Curos 
pæernes Phantaſie dannede deraf en philoſophiſt Uſtylds⸗ 
verden eller et Nydelſestempe, hvor Kongerne lignede 
Gesners Hyrder; men det noiere Bekſendtſtab med hine 
Inſulaner, ſelv før de vare forførte ved europeiſte Sæds 

- vaner og Lafter, vifte fnart at ingen Kraft, allermindſt 
den fædelige udvifler fig der, hvor Forſtanden bliver i fin 
Barndom, og, at et Selffab, der ei agter Siendom, 
fom var Tilfældet paa hine Øer, aldrig fan modnes. til 
nogen faſt Statsforbindelſe. Dog er det lykkets de ens 
gelſte Miffionærer at udbrede Chriſtendommen med Held: 
der er oprettet SÉoler og trykket Bibler. Alerede 1797 
begyndte Miſſionsforſogene af Brødremenigheden i i Eng⸗ 

land og Methodifterne, To Drenge fra Otaheiti bleve 
bragte til England og opdragne i een af Brodremenighe⸗ 
dens Skoler. De vafte ſtort Haab, men dode efter faa 
Aars Forløb. Kong Pomarre paa Otaheiti ſtrev egene 
hændigen et Brev til Directøren for det londonfe Mis—⸗ 
ſionsſelſtab. — Den Otabeiti har et Fladeindhold af 
30 Quadratmile med 5000 Indbyggere. Cook fandt 
der før 1770 ogBougainville, fom var der 1768, henved 
200,000 Wenneffer, Folfemænadens Aftagen er en 

" Bølge af de hidſige Drikke, og de ſpphilitiſte Sygdom—⸗ 
me, hvormed Curopæerne have begavet dem. Øen er 
bjergfuld og et Bjerg er 9530 Fod høit eller efter Fors 
fter 19,220 Fod. Da Oftaheiti deler fig i to Halvger, 
en ftørre og en mindre, hver med en Havn, faa har den 
og fo Arvekonger og JErgjerrighed- og Svaghed lege 
her faavelfom i Europa med Folkets — J Narhe⸗ 
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den ligge flere mindre og ſtorre Øer, blandt hvilke Ras 
jeta næften naaer Otaheiti i SÉjønbhed. " Blodhevnen 
indvikler diſſe Folfeflag ofte i haardnaffede Krige, ſom 
de føre til Lands og til Soes, hvorved de Fangane ofre 
pines grufomt til Døden. Dette ellers godmobige, 
gjæftfrie, glade Folk paa Otaheiti er af hvid Farve med 
et bruunguult Anſtrsg. De Velhavende udmarke fig 
ved en ffjøn Skabning. De fattigere Indbyggere drive 
Agerdyrkning, men uden Sleb; thi fre Brodfrugt— 
træer funne nære eet Menneffe et helt Aar. Desuden 
have de Cofoénødder, Bananas, Plataner, Yamsrod⸗ 
der, Piſang, Palater, Ararodder ꝛc. Man beundrer 
Otaheiternes og Otaheiterindernes Fardighed i at fore 
færdige funftige Tøier af Papiirmorbertreets Baft, 
flættede Matter, Canoer, Fifferedffaber, mufifalffe In⸗ 
ftrumenter og Vaaben af Stene f. Er. Bafalt, af Been 
og Jern. De forlyfte fig ved Muſik og dramatiffe 
Dandſe. Deres Kundffaber beftaae, foruden hine mes 
chaniffe Ferdigheder næften alene af Kjendſtab til Lege— 
midler. Den har fin egen Sfytsaand, ſom Præfterne 
tilbede med Offre og mange Ceremonier. De bruge ogs 
faa Forbrydere til Menneſkeoffringer. Gioglere og 
Phantaſter træde frem iblandet dem ſom Propheter, bes 
geiftrede af Catou. Ceres Begravelſesſteder eller Mos 
raier ere deres Templer, De vigtigfte indenlandſtke 
Dyr ere Hunde og Sviin, der ifær tjene. de Fornemme— 
re til Nering. Af Curopæerne have de erholdt Heſte, 
Gjeder, Faar, Paafugle og Gjægren, man har ogfaa plans 
tet Sukkerror og Kartofler, der trives godt. Kornavl 
giver Indbyggerne for meget Arbeide ſaavelſom de euros 
pæiffe Kjøffenurter. De fjende ievrigt blot Tuffhans 
del og tage gjerne hemmeligt hvad de finde Behag i. J 
Almindelighed ere de ei faa lærvillige ſom Sandwichs—⸗ 
gernes Beboere; derfor have de neppe lært Brugen af 
Sauget og Smedden af Miffionærerne. De fade endog 
de dem af Curopæerne meddeelte Dyrearter f. Ex. Heſte 
og Faar uddse. Der gives Overflodighed af Fugle og 
Fiſke, hvori de have nof. Begge Kjøn tattovere fig. 
Hvo der nøiere wil lære af Éjende den elfEværdige Drons 
ning Oberea, Capitain Wallis's Veninde, den gods 
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modige Tupia, der af Venſkab fulgte Capit. Cook og 
døde paa Søen og den ærlige Omai, der fulgte med Cook 
til London, hvor hanen tidlang foffelfatte den fornem— 
me Werden, hvo der vil henfærte fig i hiin behagelige 
Borneverden, han læfe Joh. Reinhold Forfters Reiſe 
omkring Verden, (Berlin 1778 til 1784, v. Zim— 
mermains AXuftralien, Hamburg 18:10; Lindners 

Auſtralien, Weimar 1814, og Spaniernes Reifer til 
Sydhavet, iſer til Otaheiti, overfarte paa Tydſk med 
Anmærfninger af Bratring, Gerlin 1802. Imidler— 
tid har Indbyggernes Characteer- meget forandret fig 
fiden Forfters Tid. Meéngden af de Vaaben, Britterne 
have t (ført dem, har forledet dem til at lægge deres egne 
til Side; naar hine mangle vide de ei at hjelpe fig. De 
mange Udfvævelfer og Sygdomme, der fiden Curopæers 
nes Ankomſt, af hvilfe adſtillige forløbne og fordærvede 
Menneſter have nedfat fig hos dem, have taget Overs 
haand paa Otaheiti, maae naturligviis være ſtadelige 
for Kunſtflid og huuslige Arbeider. Tillige vedvarede 
de fEjendige, ved Praſternes Anſeelſe helligede Skikke, 
f. Er: af Fruentimmer af den fornemſte Claſſe dræbe des 
reg Born ſtrax efter Fodſelen. Britternes Krudt og 
Gevær have de brugt til med ſtorre Lethjed og ftørre Fors 
bittrelfe at kunne myrde hverandre. For difje Mors 
Bderredffaber have de bortgivet deres Kjerlighed for 
Smaating, deres Lyft fil ſimpelt Legetsi og ere blevne 
lidenffabelige og laftefulde, uten at have vundet i inde 
vortes Kraft og Dannelfe. De befræfte den gamle Er— 
faring, at det fandfelige Menneſte, uden Lyft til Arbeid 
og uden Agtelfe for Eiendom, ſelv hvor Naturen har 
behandlet det med den ftørfte Godbed, aldrig fan uds 
vikle fig til ef fædeligt.Væfer, Vi maa«c derfør betrags 
te ovennævnte BefÉrivelfer ſom Fremftillingen af en 
Tidsalder, der ei længer finder Sted og vente paa hvad 
Miſſionagrerne kunde udrette. 

Ot fried. Uagtet Carl den ſtores Forkjerlighẽd 
for det tydſte Sprog og den under rune den fromme 

2 
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for de nyamvendte Sachſer foranſtaltede poetifeOverfæte 
telfe af Bibelen, vilde dog det endnu raae tydffe Sprog, 
uden Forliget i Verdun (843), hvori Tydſtlands Selv⸗ 
ſtendighed grundedes, ufeilbarligen være bleven fortrængt 
af det mete boielige og ved Frankerigs Forhold til Tydſk⸗ 
land mere begunftigede franfiffe Sprog. Øm det nu 
og fra denne Tid blev mere brugeligt i det daglige Liv 
og [elv i SÉrifter, faa vare der dog fun Faa, der gjors 
de noget for dets hoiere grammaticalfe og videnFabslige 
Dannelſe og de fandt fun liden Tak hos den Tids. Lære 

de. Det førfte betydelige Forføg af deste Slags, der 
er kommet heelt til os, fylde vi Munken Orfried. Hon 
var Munk i Benedictinerkloſteret Weißenbarg i Elſas, 
en tidlang Diſcipel af Rabanus Maurus i Fulda, og 
derpaa Forſtander for fit Kloſters Skole, hvor han gjors 
de fig berømt fra840 til $70. Under Ludvig den 

2den eller den tydſte forfærdigede han en poetiſt Om⸗ 
ſtrivning (Paraphraſe) af den evangeliſte Hiſtorie eller - 
de fire Evangeliers Harmonie i forte Riimpar, hvoraf 
fø danne en Strophe i den gamle frankiſt-tydſte Mund: 
art. Foruden den hoie Intereſſe, ſom denne koſtbare 
Levning af den gamle tyde Literatur har for Sprogets 
Hiſtorie, vælte ogfaa enfelte Steder, hvori Otfried, 
greben af hellig Begeiſtring, ſeirende kjemper mod alle 
fit Sprog« Haardheder, Agtelſe for Digterens Talent. 
Mange af hans Billeder ere høie og ſterke, hans Vens 
dinger og Udtryk driftige. — Ci mindre agtværdig bliver 
han ved den æble Stolthed, bvormed ban prifer fin Nas 
tions høie Fortrin og anbefaler den deraf udfprins 
gende Forpligtelſe til dets Sprogs Uddannelſe. Daar * 
kun ei den Bebreidelſe traf ham, ved ſit Arbeid at 
have bevirket Fortrengelſen af gamle, ham ſom Geiſt⸗ 
lig farligt ladende, Kſerlighede- og Spotteſange, 
hvilket han, efter fin egen Tilſtagelſe udtrykkeligt havs 
de til Henfigt« Hang Vark er udgivet af Matthias 
Flacius i Bafel 1571, $., og i Schilters thesaur. 
antiquitatum teutonicarum, Tcm, 1. p..I-400, 
Af hans tydfe Prædifener vaa Fe og Helligdagene, i 
Proſa, har man fun endnu ubetydelige Brudſtykker. 

7 
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AOtho (Marens. Sylvius), Keiſer Galbas Efter⸗ 
folger, nedſtammede fra en conſulariſt Familie, tilbrage 
te fin Ungdom i Vellevnet og Lediggang og blev Neros 
Wndling og Fortrolige. Denne Keiſer udnævnte Gam 
til Statholder i Lufitanien, for faa meget mere uhindret 
at kunne overlade fig til ſin Kjerlighed tilgthos Gemalin⸗ 
de, Poppæea Sabina, paa hvis Skjonhed Otho felv havde 
gjort Keiſeren opmerkſom. Otho forvaltede fr Embede 
iti Mar med BGerømmelfe og opoffrede fig fine Forretnine 
ger med Flid og Alvor, Han var den Forſte der erklere⸗ 
de fig for Galba, da denne gjorde Oprør imod Nero, 
ledfagede ham til Rom og blev efter dennes Thronbeftis 
gelfe førfte Gang Conful (63 ef. Chr.). Han havde 
haabet, at Galba ſtulde udnævne ham til fin Efterfolger. 
Da dette ei ſteedte og hans forſtyrrede Formue fatte ham 
i den piinligſte Stilling, tenkte han paa, at ſtyrte Keis 
ſeren. Dette lykkedes ham ved Hjelp af Drætorianerne 
pg de øvrige Tropper, fom han let forfod at vinde. 
Galba blev myrdet og Otho udraabt til Keifer. Men 
Legionerne i Germanien udnævnte pan ſamme Maade 
Vitellius til Keifer,  Forgjeves bod Otho umaadelige 
Summer for at vinde Vitellius. Denne afſlog felv 
Tilbudet at blive Medkeiſer og lod fin Hær gaae over Als 
perne. Otho, for hvem de flefte Provindfer havde ers 
flæret fig, fendte vel en nydannet Gær mod diſſe gamle 
Krigere, men i Spidfen for ſamme ſtode de meeft erfarne 
Generaler. De floge Vitellius's Tropper, der havde 
deelt fig, tre Gange. Otho, fom herved blev ſtolt og 
uforfigtig, forkaſtede fine Feldtherrers Raad at odelegge 
Fienden ved Mangel og befalede at levere Vitellius s nu 
forenede Tropper et afgjørende Slag. Otho blev overs 
vunden og befluttede pan Efterretningen herom ved frivil— 
lig Dad at ende Borgerkrigen, faa lidet og hans Stils 

ling drev ham til en faa fortvivlet Beflutning. Han 
gjennemborede ſig med en Dolk, efterat han havde regjes 
ret tre Maaneder og fre Dage, og bevifte ved enne 
Daad ſom ved mange tidligere, at han, med al hang Ufæs 
delighed og Udfvævelfer, befad en driftig og beſtemt Mand, 

Otranto, ferdum Hydxuntum, en gammel Sta— 
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i Provindſen Otranto i Kongeriget Neapel, ligger ved 
Mundingen af det adriartiffe Hav, er befæftet, har et 
Citadel, et Pallads, adſkillige ſmukke Bygninger og 
3000 Indbyggere. Gaderne ere fnævre og ſlet brolag⸗ 

de og Havnen er forfalden, Staden er Sædet for en 
Biſkop. | 

Ottave Rime, Octavriim fee Stanzer. 

Otto ifte med Tilnavnet den ſtore, tydſk — 
en Søn af Henrik den Iſte og Mathilde, blev født den 
22de Nov. 912. Han var ftor og vældig fom Kriger 
og Erobrer, men — ſtolt og egennyttig, hvor⸗ 
ved han paadrog fig fine Brodres Fiendſkab 29 bevirkede 
at hans Moder onfkede at fætte fin anden Søn Henrik 
paa Thronen. Standerne vaflede i, hvad Beſlutning 
de fulde tage; men Ottos beſtemte Aand ſeirede over 
Deres Tvivler. Han blev kronet i Aachen 936, men 
fad et rolig paa fin Zhrone. En Opſtand i Bohmen var 
neppe dæmpet ved Hermann Billing, form ban havde fors 

lenet med fertugdommet Sachſen, før han maatte vende 
fine Vaaben mod den afdøde Hertug Arnulph af Bayerns 
Sonner. Han overvandt dem og gay deres Hertugdom 
til Arnulphs Broder Berthold 339. Hertug Eberhard 
af Franken fandt fig ogfaa fornærmet ved en keiſerlig Ber 
ſtemme ſe og forbandt fig med Ottos Stedbroder Tank⸗ 
mar, der havde grebet til Vaaben, fordi Otto gav 
hans Arv tilen Fremmed. Begge havde bemagtiget fig 
Feſtningen Eresburg: Otto tvang dem til Overgivelſe, 
og Tankmar blev myrdet ved Alteret indenfor Kirkens 
beſkyttende Mure. Eberhard, fom førft var bleven fors 
viift, men fiden igjen erholdt fit Hertugdom, fornyede 
Feiden i Forbund med Ottos Broder Henrek ſamt Sis 
ſelbert af Lothringen, Ottos Svoger og underftøtret af 
Kongeni Frankerig. Hertug Hermann af Schwaben 
flog Ottos Fiender; Eberhard falde i Slaget, Giſel— 
bert druknede i Rhinen, og Kongen af Frankerig flute 
tede Fred (940) og formælede fig med Ottos Søfter, 
Giſelberts Enke. Grev Conrad af Worms blev be⸗ 
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lønnet med Lothringen og ægtede Ottos Datter Luit⸗ 
gard: Otto gav fin Søn Ludolf Schwaben og fin 
Broder Henrik Bayern, efterat Moderen havde for— 
fonet dem med hverandre (947). Ogſaa hos fine Na⸗ 
boer fatte Otto fig i Anſeelſe ved fine Vaaben. De Dans 
(fe, der maafÉece havde foruroliget Tydſtlands Graend⸗ 
fer bleve drevne tilbage over Cyderen. Den danffe Kon; 
ge Harald blev nødt til at antage Chriſtendommen. 
Kongeriget Bohmen havde Otto givet til Wenceslaus, 
fom myrdedes af fin Broder Boleslaus. Da Otto vægs 
rede fig ved at overdrage ham den ledige Throne, beſlut⸗ 
tede han at gjøre Bohmen uafhængig af Tydffland. 
Der begyndte en fjortenaarig Krig, ſom endtes dermed, 
at Boleslaus erkjendte det tydſte Rices Lehnsrettighed 

og lod fig døbe, Kong Ludvig (d'Outremer) kaldte 
ham til Hjelp mod fine oprorſte Vaſaller, der føgte at 
ſtode ham fra Thronen under Anførfel af den mægtige 
Grev Hugo. Otto tvang Oprørerne og befæftede fin 
Svogers Herredom. Nu blev Otto Faldet til Italien 
for at befrie Landet fra Berengar den 2dens. Undertryk⸗ 
kelſer. Berengar havde villet tvinge Kong Lothars Enke 
Adelheid til at ægte fin Son Adelbert: Adelheid føgte 
Hijelp hos Otto den ftore, ſom overvandt Berengar og 
ægtede Adelheid, hvorpaa han 951 blev kronet i. Pavia 
ſom lombardiſt Konge. Dette andet JEgteffab havde 

i adſtillige ſtadelige Folger. Det indviklede ham ei alene 
i en vidtudſeende Kamp om Beſiddelſen af Italien, 
men bevirkede og, at mange Fremmede Sleve trufne til 
Hoffet, og at de værdigfte af hans Familie af Misforz 
nøielfe ſtode op imod ham. Hans Søn Ludolf af Schwa⸗ 
ben forbandt fig med fin Svoger Hertug Conrad af Los 

thringen, dog ei faa meget mod fin Fader, ſom mod 
Den rankefulde Hertug af Bayern, Ottos Broder, der 
havde vidft at erholde Adelheids Yndeſt. Desuagtet 
tabte begge deres Hertugdommer (954). Burkhard, 
den bayerffe Hertugs Svigerſon, erholdt Schwaben; 
Lothringen blev deelt i to Hertugdommer: Overlothrine 
gen erholdt Frederik, Nedrelothringen Gottfried; over 
begge havde Erfebiffop Bruno af Coͤln, Ottos Broder, 
Overopſyn. Jeppe vare diffe Anliggender afgjorde før 
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de af Keiſer Henrik Iſte faa eftertrykkeligt tilbagedrev⸗ 
ne Ungarer paa nye faldt ind i Tydſtland. Otto førte 
Rigets ſamlede Magt imod dem og flog dem vaa Lede 
marken ved Augsburg (10de Aug: 955) ſaaledes, at de 
fra denne Tid ei vovede flere Ungreb paa. Tydſkland. 
Sikker for Ungarerne vendte Otto nu igjen fin Opmark⸗ 
ſomhed paa Italien, da Berengar, der havde fvoret 
ham Lehnseed, gjorde et nyt Oprørsforføg.. Otto drog 
andengang til Italien, og blev 961. af Erkebiſtoppen i 
Mailand kronet til Konge i Jtalien, og et længe efter 
(2den. Febr. 962) af Wave Johan 12te i. Kom til Kei⸗ 
ſer. - Paven fvor Keiſeren Troffabseeds den romere 
Geiſtlighed lovede for Fremtiden ingen Pave at vælge 
uden i keiſerlige Commiſſariers Nerverelſe. Otto bes 
kreftede derimod de forſkjellige Paven gjorte Gaver, - 
dog uden af beſtemme dem neiere. Men fnart fortrød 
Maven at have givet fig en Herre i Keiſeren og vovede 
at gribe til Vaaben medens Otto var i Pavia. Otto 
ilede til Rom, afſatte Johan og fod i hans Sted vælge 
Leo 8de (963), —— der tilſtodes ham og alle hans 
Efterfølgere de meeſt udbredte Rettigheder. Men nep⸗ 
pe var Otto vendt tilbage til Tydſtland før Romerne 
vilde være frie, affatte Paven og indførte den gamle 
Forfatning. Otto begav fig igfen til Rom og ſtraffede de 
Skyldige med Døden. I fine fidfte Leveaar kom Han i 
Krig med denbyzantiſte Keiſer, hvilken endtes ſaaledes, 
at Johan Zimiſces gav Prindſeſſen Theophano, Romanus 
2dens Daiter, til Otto den 1fteg Son. Kort derpaa 
den 7de Mai 973 gjorde Doden Ende paa hans raſtloſe 
Virkſomhed. Han døde med den Roes at have gjenop⸗ 
rettet Cariden frores Rige i Italien; men Carl var 
Roms Ajevner, -Otteø Roms Overvinder. Otto beſad 
ſtore Egenſkaber, høit Mod, Ligefremhed og den ſtren— 
geſte Retferdighedskſerlighed. Han var en Ven af 
Geiſtligheden, der ſtylder ham meget af fin Anſeelſe 
pg Magt i Tydſtland. Han ſtiftede Biſpedemmer i 
Havelberg, Brandenburg, Oldenburg i Wagrien, 
og Merſeburg. JMaagdeburg oprettede han et Erke⸗ 
biſpedomme for de ſlaviſke Kirker og byggede Domkirken 
i ſamme Stad, hvori han ligger begraven. Han fors 
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lehnede Geiſtligheden med Hertugdommer og Grevſta⸗ 

ber og tilſtod mange af dem fyrſtelig Magt. 

Otto 2den,. fodt 955, var den yngſte Son af Ot⸗ 
to Ifte og den Fjanne. Adelheid. Han befteeg Thronen 
den 13de Mai 973. Hans Brødre vare døde før Fade⸗ 
ren, hvorved Thronen tilfaldt ham, efterat han alerede 
i Forveien var udnævnt til Faderens Medregent. Otto 
afte (od ham ogſaa krone til vomerfE Konge, faa at han 
er den førfte romerffe Konge, Tydſtlands Hiſtorie nævner 
os. Af fin Fader havde han arvet hiin heftige uftadige 
Aand, der ſyſſelſetter fig med ſtore Planer og iler til deres 
Udforelſe før de ere fuldeommen modne. Heftige Lidens 
ffaber ſtormede i Ottos Siel, og, da han allerede i fig 
29de Har maatte bukke under for fine mislykkede Planer, 
faa havde han et den Lykke ved fenere medne Planer, at 
kunne forfone Verden med fin Ungdoms Overilelſer. J 
de førfte Aar havde Adelheid bemægtiget fig Regjeringens 
Tomme. Da Otto, træt af denne Afhængighed, fjernes 
de hende fra Hoffet, udbrød en Borgerkrig, i Spidfen 
af hvilfen den unge Hertug Henrik af Bayern ſtod . 
Otto gif frem med Strenghed imod fin Fætter Henrik, 

" fratog ham Bayern, og forlenede dermed fin anden Fæts 
fer Otto af Schwaben (978), ſom derved kom i Befids 
delfe af fo fiore Lehn. Med den franffe Konge Lothar 
kom Otto i Krig om Lothringen. Han famlede 60,600 
Mand, odelagde Champagne og trængte frem til Paris, 
hvis Forſteder han opbrændtes Men paa Tilbagenrars 
ſchen blev han flagen ved Hine. Greven af Anjou for» 
fulgte ham igjennem Ardennerne og udfordrede ham til 
Tvefamp, ſom Otto afſlog. J Stalien føgte han at bes 

. fælte fin Magt derved, at han føgte at fortrænge Græfers 
ne fra Levningerne af Exarchatet i Apulien og Calabrien. 
Men diſſe faldte Araberne fra Sicilien til Hielp (93 I) 
og Otto leed ef fuldkomment Nederlag ved Bafantello é 
Calabrien (13de Juli 282). Selv flygtede han for de 
forfølgende Araber til Havet, kaſtede fig i ſamme og blev 
optazen af et forbiſeilende greſt Skib, da han lovede af 
lade fig bringe til Conſtantinopel, hvis man forſt vilde 
lade ham komme til Roſano i Calabrien, hvor hans Ge⸗ 
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malinde, en greſk Prindſeſſe, befandt fig med ſtore Skat⸗ 
te. Man gav Theophano Efterretning om hendes Ge⸗ 
mals Skjebne. Men, den graſte Capitain tillod ingen at 
komme ombord uden en tydſk BifEop og de Piger, der 
fEulde bringe de lovede Skatte. Medens Græferne vare 
ſyſſelſatte med diſſe Koſtbarheder ſtyrtede Oteo fig i Havet 
for at redde fig ved fin Færdighed i at fvømme. "Vel 
vilde Grakerne hindre ham deri, men blandt Pigerne 
vare forklædte tydſte Yndlinge, der ſikkrede deres Kejs 
fers Flugt. Saaledes undfom Otto Faren, men hang 
Sundhed var forftyrret og hans Mod knaekket. Paaen 
Rigsdag til Verona, hvor hans treaarige Søn valgtes 
til hans Efterfølger, befluttede man at angribe Græferne 
og Araberne og felv at erobre Sicilien. Men Otto døde 
i fin blomſtrende Alder i Rom den. 7de Dec. 983. Hans 
Son Otto 3die, fom fulgte ham, var født 980 og døs 
de 1002. - Ogfaa han gjorde adſkillige Tog til Jtalien 
og Rom, hvor han lod henrette Creſcentius og Pave 
Johan 16de. 

Otto af Wittelsbach, kaldet den ſtore, Hertug 
af Bayern, var fodt i Kelheim og en Defcendent af Ar⸗ 
nulpb, hvorfor fan hørte til det gamſe bayerffe Huus, 
fom Otto den Ife 948 havde berøvet Hertuadommet 
Bayern for at give der til Berthold. Det blev i Aaret 
1130 iajen far i Beſiddelſe af ſamme, efterat Frederik 
den rødffiæggede havde taget det fra Henrik Løve, og fra 
ham nedftammer det endnu i Bayern regjerende Fyrſte⸗ 
huus. Før han vendte tilbage. til fit Fyrſtendom var 
Otto Pfalzgreve af Bayern og havde udmarket fig. ved fin 
Tapperhed. Paa Frederik Barbaroſſas førfte Tog til 
Italien indtog Otto med 200 Mand en ſteil Klippe, 
der beſktyttede Overgangen over Etſch ved Verona. Det 
Mailandſte, Toſktana og alle de Egne, hvorhen Frede— 
rik førre fine Vaaben, var til forſtjellige Tider Skueplad⸗ 
fen for hans Heltebedrifter, Frederik brugte ham til føre 
føjellige. vigtige Forhandlinger, og, ſtjondt han ſtildte 
Regensburg fom frie Rigsftad, ſamt Tyrolerlandet fra 

Bayern blev Otto fam derfor ei mindre troe. Han døde 
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1183 og efterlod to Døttre og en endnu el voren Søn, 
Ludvig, der blev hans Arving. 

Otto af Freyſingen, en Søn af Markgreve Leos 
pold den hellige af Øfterrig og Agnes, Keiſer Henrik 4des 
Datter. Hans Hader, der opoffrøde ham den geiftlige 
Stand, udnævnte ham til Provift for det af fig ftiftede 
Kloſter i Neuburg, men overdrog Beſtyrelſen af dette 
Embede i nogen Tid til en anden, indtil hans Søn var 
vendt tilbage fra Paris, hvorhen han havde ſendt ham 
for hans Studiers Skyld. Fortrinlige Talenter, en 
ualmindelig Lærdom og en ædel Fodſel lovede den unge 
Otto Beſiddelſen af de meeſt udmarkede geiſtlige Verdig⸗ 

heder, men, langt fra, al ZErgjerrighed, traadde han 
paa fin Tilbagereife fra Paris i Ciffercienferordenen i 
Morimont i Burgund og blev inden fort Tid Abbed for 
dette Klofter, Her vilde han have tilbragt fit Liv i from 
Rolighed. hvis ei hans Halvbroder, Keiſer Conrad 3de 
i Aaret 1137 havde faaet ham til at modtage Biſpedom⸗ 
met Freyſingen, fom han foreftod i tyve Mar, lige til fin 
Død den 22de Sept. 1158. - Han har erhvervet fig en 
hæderlig Rang blandet Middelalderens tydſte Hiſtoriker 
ved en afmindelig Hiſtorie (ſedvanligt, men med Uret 
faldt Krønnike) til Maret 1146 i otte Bøger, og ved 
Keiſer Frederik 1fteg Hiſtorie to Bøger. Omendſtjondt 
hans Stiil undertiden fortjener Dadel ſom tvungen og 
kunſtlet, ſaa viſer dog Stoffets hele Behandling en med 
den ſtore Verdens Liv og Virken fortrolig Mand. Hans 
Slægtffab med Keiſerhuſet fEaffede ham de grundige og 
noiagtigſte Efterretninger og han erhvervede fig den Fors 
tjeneſte, heelt at indrykke intereſſante Dokumenter. 
Hans, fordum ofte omtvivlede, Upartiſthed, gjør ham 
bøift agtverdig; ifær har han godtgjort ſamme i Stri— 
dighederne mellem Paven og Keiferen, ved hvilken han, 
Fnyttet til det ene Partie ved fine Forhold ſom Geiſtlig 
og til det andet ved fit SlægtÆab, vift nof havde en 
hoiſt vanfelig Stilling. Iøvrigt var hansSynsmaade af 
Hiſtorien fom et ſtort Sorgeſpil, der gaaer igjennem hans 
hele Vark, vift nok ikke munkeagtige Fromhedslader, men 
dybtoſt Reſultat, af hans egen Families Begivenheder 
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og afde Tildragelfer, fom den da endnu i — Maſſer 
gjerende Verden frembød for hang Sagttagelfe. — Din 
nyefte Udgave af hans Skrifter findes i Urſtiſtus's Sams 
ling af tydſke Hiſtorieſtrivere; hans Frederik Iiſtes His 
ſtorie findes bearbeidet paa Tydfe i Schillers Memoirer 
1 Afdeling 2det Bind. 

Otto, Pfalzgreve af Wittelsbach, er bekjendt i Hi⸗ 
ſtorien ſom ——— Philip af Schwaben, der 
fra 1197 ſtred med Otto 4de om den tydſte Kongeverdig⸗ 
hed og endeligt erholdt en ſtor Overvægt over denne, have 
de lovet ham fin Datter til Gemalinde, men fiden et 
holdt fit Ord og desuden begaaet følgende nye Troloshed 
imod ham. Da Otto ſiden vilde formæle fig med en polſt 
Hertugs Datter, gav Philip ham, iſtedet for den lovede 
Anbefalingsſtrivelſe, et Brev med, hvort han advarer 
Hertugen; imod ham fom mod en Uroſtifter, og beder 
ham, for hang egen Sikkerheds Skyld at fætte ham faft. 
Otto anede Bedrag, aabnede Brevet og ilede fuld af 
Forbittrelſe og Hevn til Bamberg (1208), hvor Philip 
dengang holdt Hof. Hao trængte (den Ade Juni) med 
draget Sværd ind i hans Qærelfe og gav ham et Saar i 
Hovedet, hvoraf han fnart døde. Han undfom i den 
forſte Beſtyrtelſe lykkeligt ud af Slottet. — Men Otto 
Ade, ſom nu erholdt Keiſerverdigheden, erklerede Mors 
deren for fredloss, forſt paa Rigsdagen i Frankfurt am 
Main og ſiden i Augsburg. Marſchallen af Pappen⸗ 
heim traf 1209 den bandlyſte paa hans Flugt ved Dos 
nau og myrdede ham, hvorpaa Ottos Slot Wittelsbach i 
Ovrebayern, Sadet for et anſeeligt Grevſtab, blev for 
ſtyrret. Denne Begivenhed er dramatiſt bearbeidet af Gas 
bo (fee denne Art.) Af ringere Vardie er Steinbergs 
Sørgefpil over ſamme Emne, 

Ottomanniſt Port fee TyrÉiet. 

Otway (Thomas) en beromt engel Tragoed ie⸗ 
digter, født 1631. i Trotting i Suſſex, erholdt fin føre 
fte Undervitsning i Wincheſter og gif 1669 til Univerſi— 
tetet i Orford. Men Mangel og maaſtee nogen Uregels - 
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mesſighed var Warfag f, at han forlod Univerſitetet før 
han havde tilendebragt fine Studier. Han gif til Lons 
Don og lod fig engagere paa Stuevladfen, for at fortjene 

ſin Underholdning, dog uden ſynderligt Held. Han 
haabede ar gjøre mere Lykke ſom Theaterdigter. J Aas 
ret 1675 blev han førfte Sorgeſpil Alcibiades givet; næs 
ſte Mar kom ban frem med Don Carlos, der blev. optaget 
med ſtort Bifald, Hans theatralffe Arbeider ſtaffede 
ham Bekjendtſtab med adſtillige Mend af den ſtore Ver⸗ 
den blandt andre med Greven (the Earl) af Plymouth, 
en naturlig Sonaf Carl! den 2den, der ſtaffede ham en 
Anſettelſe ſom Cornet ved de 1677 til Flandern beftemte 
Tropper. Otway fulgte fit Regiment, men kom ſnart i 
ſin ſedvanlige Trang tilbage til- London. Han vedblev 
at fortjene fin Underholdning ved fine Arbeider for Thea—⸗ 
tret, dog kom han ofte” i Zorlægenhed formedelf Mangel 
paa Opmuntring og Udfvævelfer. Han overſatte to 
Stykker (Titus og Berenice og Scapins Skſelmſty?ker) 

af Franſt, og ſtrev to nye Tragoedier: The orphan - 
(1680) og Venice preserved -(1682), hvilfe fidfte 
have holdt fig paa Skuepladſen og grundede hang Hæder. 
De høre tilde bedſte, Englændernes nyere dramatiſte 
"Literatur har af opvife, og udmærfs fig faavel i det Om⸗ 
me fom i det Pathetiſte. Var Otway bleven ved at gaae 
denne Vei, havde han viſt nof leveret mere varige Være 
fer, men den yderſte Nod, hvoraf han aldrig kunde ars 
beide-fig frem, gjorde Ende paa hang Liv alerede 1635- 
Efter en almindelig udbredt Fortælling var han nær ved 
at fulte ihjel, da han fif en Guinee til Foræring; han 
fjøbre fig ſtrax noget aft ſpiſe og flugede det i ſaadan Haft, 

at han qvalte fig deri, . Johnſon tvivler om denne Berets 
nings Sandfardighed; efter de afPope.indbentede Ef— 
terretninger døde han af en Feber. Hans Dod vakte vel 
Deeltagelſe, men hans ufædelige Characteer havde. berøs 
vet ham al offentlig Agtelſe. Desuden har han, ſaavel 
i fit Liv ſom i fine Skrifter, viiſt fig ſom en ſtamlos 
Smigrer af de Store. 

Oudinot, Hertug af Reggio, Storkors af Xres⸗ 
legionen ꝛc., fodt i Bari Lothringen, ſteeg ved fin pers 
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ſonlige Tapperheds og ſine militaire Talenters Fortjene⸗ 
ſter hurtigt fra gemeen Soldat til General. 1796 com⸗ 
manderede han er Corps ved Rhinarmeen og 1798 indtog 
hans Divifion Mannheim. Herpaa tjente han i SÅjmweiz 
under Mafjena og blev faaret i Juni 1799. Derfra 

gif han ſom Chef for Generalftaben til Armeen i Italien 
og foreftod denne Poft i Aarene 1800 og 1301. J April 

1905 erholdt han i Junots Sted, fom gif til Portugal, 
Overcommandoen over Grenadererne ved Boulogne s Arve 
meens Referve, og fort derpaa det røde Baand. Ved 
Krigens Gienudbrud med Øfterria anførte han en Divis. 
fion og var een af de førfte, der aif over Rhinen. Han 
udmærfede fig derpaa i Fegtningen ved Wertingen og Am⸗ 

ſtetten, blev faaret i Fegtningen ved Juxtersdorf, cures 
ret i Wien og paatog fig alerede efter faa Dages Forlob 
igjen Commandoen over Grenadererne. J det preuſſiſke 
Feldttog udmærfede han fig fornemmeligt ved Lannes's 
Side i Slaget ved Friedland, gif derpaa til Frankerig, 
blev udnævnt til Rigsgreve og var 1808 Commandant i 
Erfurt ved Napoleons og Alexanders Sammenkomſt der. 
J Feldttoget 1399 ftod han i Spidſen af Sardegrenades 

rerne. Efter Freden. udnævntes han til Hertug af Reg⸗ 
gio og fif Commandoen i Holland. J det ruffiffe Feldt⸗ 
tog anførte han igjen Grenadererne, var virffom indtil 
Napoleons Afſettelſe, blev behandlet med Udmarkelſe 
af Kongen og udnævnt tih Pair. Han ſynes ei at have 
faget nogen virkſom Deel i de offentiige Anliggender ved 
Mapoleons Tilbagekomſt. 

Ouſely eller Ouſeley (Sir William) een af de 
ſtorſte Orientalifter, blev fodt i Monmouthſhire 1771. 
J Aaret 1787 beføgte han Paris for at fEaffe fig Ferdig⸗ 
hedi det franffe Sprog. Naſte Aar blev han Cornet 
ved det gåde brittiffe Dragonregiment. Fra denne Tid 
opoffrede han alle fin Bitimer de oſterlandſte Sprogs 
Studium og forlod Tjeneften efter Feldttoget mod de 
Franffe under Hertugen af York 1794, for gandſke at 
leve for Studeringerne. J dette Hiemeed beføgte ban 
Univerfitetet i Leyden og udgav 1795 fine Persian Mis- 

cellanies 26, Derpaa blev han falde ſom Major til et 
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Dragonregiment og ægtede ſin Oberſtes Datter, Da 
Dette Regiment fort dervaa blev reduceret, gik han til 
London for med ftørfte Iver at opoffre fig fine Yndlings. 
videnffaber. Univerfitetet i Dublin udnævnte Gam til 
Doctor juris, og, da han ſelv beføgte denne Hovedſtad, 
udnævnte Statholderen af Irland ham til Ridder. Fles 

"re Univerſiteter og lærde Selffaber (f. Er. det kongelige 
Societet i Edinburg, det afiatiffe Societet i Calcutta, 
Videnffabernes Akademie i Gøttingen) udnævnte ham 
til Medlem. Da der aabnedes Underhandlinger med 
det perſiſte Hof, blev han Secreteer ved det derhen fends 
te Geſandtſtabe Til hans SÉrifter høre: Oriental 
collections 3 Voll, 4, 1797 (deels Udtog og Overs 
ſettelſer af arabiffe, perſiſte, tyrkiſte Haandfſkrifter :c., 
deels Afhandlinger), Observations on some medals 
»and gems, trading inscriptions in the Pehlwi or 
ancient persic Character, 1801, 4, 25. (Sammenlign 
Art. perſiſt Literatur). 

Ouverture (af bet franſke ouvrir, aabne) betyder 
et Tonſtykke, der tjenev til Indgang ved et Skueſpil, 
en Concert eller en høicidelig muſikalſt Fremſtilling. 
Den franffe Componiſt Lully fFal forſt have forfærdiget 
flige Stykker, for at ſpilles for fine Operaer, og fra dens 
ne Tid blev ethvert ſaadant Skueſpil aabnet med en Ou⸗ 
verture. Fordum havde den en beftemt Form: den bes 
gyndte ftedfe med en ei vidtløftig udført Grave i 4 Tabt, 
Der endtes i dominente og med denne Slutnings Cæfus 
gif over i en Fuge af vilfaarlig Tonart, hvorpaa Grave 
tildeels gjentoges, Ouverturen havde indtil Midten af 
det forløbne Xarhundred ftedfe den famme Form, hvoraf - 
Mozart har betjent fig ved den bekjendte Onverture til 
fin Trylleflsite. Vare diffe Ouverturer ei 'beftemte for 
Operaer, men for Concerter, faa fatte man undertiden 
en Dandfemelodie efter Fugen f. Cr. en Menuet, en Ang⸗ 
loiſe efler fligt, hvormed de da endte, Da dette Slags 
Ouverturer, ſom vi nyligt have angivet deres Charac⸗ 
teer, fordrede en høiere Grad af Videnffab, Smag og 
Kundſkab, end den almindelige Hob af Componiſter 
pleie af befidde, faa afſtaffede man den og begyndte at 

i 

— 
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fætte Simfonier (fee denne Art.) i ſammes Sted. Jov⸗ 
rigt componeres de egentlige Ouverturer endnu meget 
hvvvigt af franffe Componiſter for deres Operaer. 
Haydn har færdeleg Renner orlrg Slags — k⸗ 
ſtykker. 

Ovidius, Publiu⸗ Oviding Naſo , ten af de bes 
kjendteſte og merkverdigſte romerſte Digtere fra Auguſts 
Tidsalder, af ridderlig Slægt; var født i Sulmo, iPe⸗ 
lignerne£ Land i Mellem⸗Italien i Roms Aar 711 og 
43 Aar før Chr. Fobſel. Om man end maa tilftaae, at 
han i indvortes Værdie og Kunſt Fuldkommenhed, faar 
velfom i Høihed og Værdighed ſtaaer tilbage for andre 
af hans Samtidige, faa er det dog vift, at han et overs 
gaaes af nogen i yndig Lerhed og Boielighed. Derfor 

"fan man ei nægte, at han undertiden gjør fig det alt for 
[et og mageligt sg undertiden forfalder til ubehagelig 

Snakſomhed og intetbetydende Ordfpil. Men ban fors 
ſtaaer heldigt at opfatte og fremſtille de ſmage efendems 
melige Træf af menneſkelig Lidenſtab. Mange af 
hans Fortællinger af Idyllens og Romancens Ure, ere 
ufædvanlig yndige og livlise f. Ex. den om Pyhramus og 
Thieb, om Dædalus og Icarus, om Philemon og Bau⸗ 
cis. Her er han Meſter, og blandt aft hvad vi endnu 
have af denne frugtbare Digter, kunde man vel med 
Ret tilkjende diffe Fortællinger Priſen. Ovid ſiger ſelv 
i den merkverdige Elegie (den rode i 4de Bog af hans 
Sørgefange) hvor han ſtildrer ſit udvortes og indvortes 
Liv, at han var føde til Digter; trods hang Faders 
Formaninger, der vilde danne en dnatia -Retslærd og 
Senator af ham, traf en ſtjult uimodftaaelig Drift 
ham til Muſernes Tjeneſte, forajeves havde han bes 
ftræbt fig for at opfylde fin Faders Onffe, hvad han 
ſtrev, blev af fig felv til Vers. øvrigt giver han et 
utydeligt at forftaae, at han fede yndede ef mageligt 
fra Embedsforretninger frit Liv og var en Diſcipel af 
Epicur. Denne Lyſt til Magelighed og en munter 
Livsnydelſe hvori hans betydelige Formue kom ham 
tilpas, gjorde det. ham og umuligt at anvende megen 
Tid paa Udførelfen af fine Vers, ſom desuagtet ſelv i 
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benne feilfulde Skikkelſe, læftes af den ſtore Mængde 
og læftes igjen med Begjerlighed. Thi Sandſeligheden 
fandt i dem rig Nering, og felv de Xdlere bleve paa 
mange Maader tiltrukne ved der Behagelige i Fremftils 
lingen ſaavelſom ved Valget af Stoffet. I Ovids Digs 
te bevægede den hele Fabelverden fig i Phantaſiens meeſt 
brogede Prydelfe, og det romerfe Folks Fortid med 
ſammes Sagn og Oldtidens berømte Helte og Heltinder 
vifte fig endnu engang levende for de henrykte Tilſkueres 
Mine. Og feiv den førgelige Skjebne, der traf Digtes 
ren i hans fidfte Mar, bidrog ei lidet til at give hans 
Mavn og hans Poefier en ufædvanlig Intereſſe - Her 
fremſettes førft en kortfattet Overfigt over hans Digte 
pg en fort Bedommelſe af deres Verdie. Hans ſtorſte 
pg meeſt berømte Digt er Metamorphoſerne eller Fore 
vandlingerne i 15 Bøger, et beſynderligt Værk, naar 
man betragter det ſom et Heelt, hvilket det efter Digte⸗ 
rens Plan uftridigen Fulde være.  Knyttet tilen Traad, ” 
ſom man ei fjelden ftaaer i Fare for gandſte at tabe af 
Die, ſnoer den brogede Krands af de mangfoldigſte Fors 
tællinger fig ud af det formløfe Chaos ,. hvoraf man feer 
det ſtjont ordnede Hele udvifle fig, med Alt hvad deri 
lever og røver fig, igjennem den mythiſte Tid og igjens 
nem alle Tidsaldre indtil Julius Cæfars Dage. Hver 
af diſſe Fortællinger endes med en Forvandling; men 
denne forefommer faa lidet fom Hovedſag, hvilket man 
dog efter det Heles Overſtrift ſtulde vente, at der tvert⸗ 
imod ei fjelden gaaer en lang Rakke af. Vers foran, der 
ei have mindſte Hentydning dertil, men desuagtet uds 
gjøre der Fortrinligfte og Behageligſte, hvorved Digtes 
ven gienfynligt har opholdt fig med Lyſt; og ved Slut— 
ningen bliver da Forvandlingen affærdiget gandſte fort i 

nogle faa Vers, fom de flefte Læfere viſt nof gjerne havs 
de ſtjenket Digteren. Et andet Digt af Ovid ligner 
dette. Digteren har i dette, ſom kaldes Fasti, til den 
romerſke Calenders merkverdige Dage og Fefte knyttet 
Fortællinger af Mythologien og af den gamle romerſtke 
og italienſte Hiftorie. Dette Digt omfatter dog fun de 
fer førfte Maaneder i fem Bøger, Der er fir vig⸗ 
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tigt for den romerſke Chronologie, og een af de heldigſte 
indvævede Fortællinger er Hiſtorien om Lucretia i fo Bo⸗ 
ger. Det fynes fom om Digteren felv har ladet" Varket 
ufuldendt. , Det Hele er iovrigt ſtrevet i Diſticher, 
Metamorphoſerne derimod i Hexametre. Hvid er og» 
fam Kjerlighedeng Sanger, men ei den bimmelſke Kjer— 
ligheds. Seiv var han faa henreven af ben fandfelige Kjers 

ligheds Lyſt, at hans Sang blot kunde bevæge fig i dens 
Kreds. Hiin guddommelige Begeiſtring, der i Kjers 
ligheden aner og lader ane uendeligt meer end en flygtig 
Sandſeruus, der gjør den til Hjertets Sag, hylder 
QOvindernes Værdighed med om Beſtedenheb og indvier 
dem til den huuslige Dyds Præftinder, var hiin Tid og 
hiint Folk fremmed. Vi have endnu tre Digte af Ovid, 
der handle om Kierlighed, alle i elegiſt Verſemaal. 
Ført hans Amores'i tre Bøger, derneſt, Kunſten at 
elife (arsamandi) og om Midlerne mod Kjerlighed t cen 
Bog. 3 diſſe Digte mangler det ei paa ſlibrige Ste⸗ 
der, der bør forfaftes I moralſt Henſeende; mende fun« 
ne tjene fom Bidrag til nøjere Kundſtab om Sadelighe⸗ 
dens Tilftand paa den Tidi Bom; man finder og bift og 
her meaet indblandet, form man juſt ikke ſtulde ſoge her 
og ſom ei bør overſees i et Udvalg af Ovids Digte f. Er. 
den 15de Elegie i den forſte Bog af hans Amores, hvor 
Digteren anfører ”Græfernes og Romernes berømtefte 
Sangere efter hverandre og anende forkynder fin egen 
Udødelighed. Til de ſtſonneſte Steder hører og Epi⸗ 
foden om Cephalus og Procris i 3die Bog af ars aman- 
di, Ovid har ogſaa med noget Held forføgt fig i en 
eiendommelig Digteart, hvorpaa vi finde fan Exempler 
hos ældre og nyere Digtere, Vi have nemlig af Ovid 
en Samling af faakaldte Heroider o: FI Breve af bes 
kſendte meeſt qvindelige Perſoner i den ældfre, halv fa— 
belagtige Tid f. Er. fra Penelope til Ulyſſes, fra Dido 
til JEneas, fra Atiadne til Theſeus. Endelige have 
vi og af Ovid Elegier i Ordets egentlige Forſtand, Klas 
gefange eller Søraefange tristia, ſom han felv falder 
dem, og Breve, Epistolæ ex Ponto, ligeledes i ele— 
giſt Verſemaal og af beſlegtet F hoid ſamtlige ſtrevne 
under haus Forviisning, hine i i fem, diffe i firs Bøger. 
Wen man beundrer den ualmindelige Lethed og Døielige » 
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Hed, hvormed Ovid bevæger fig i diffe Digte, da Hjeve 
tet var ham ſaa tungt og Alderens Byrde alerede hvilede 
paa ham, derfor maa'man ogſaa hev fornemmeligt rilgis 
ve Sangeren, om Verſenes Strøm, ſtjondt ofte bred 
nok, dog flyder uden Dybde; dog træffer man ogfaa ber 
paa Steder, hvori en dyb Folelſe yttrer fig fandt og les 
vende. Tif nærmere Oplysning er det nødvendigt, her 

"sat tilføje noget meer om denne Digters fidfte ſorgelige 
Sfjebne.. Ovid havde, ſom ovenfor er ſagt, levet til ſit 

5ode Aar uden Bekymringer, i Nydelſen afen ikke ub⸗ 
tydelig Formue, uden i fine modnere Marat beflæde nos 
get offentligt Embede og uden at befatte fig med Sagfo⸗ 
ren og Talerforretninger alene for Poeſien og Livet, ſom 
det fynes i behagelige Forhold til Siægtninge og gjerne 
feer ved Auguſts Hof. Vid fine, paa den fiere Meng⸗ 
deg Smag beregnede Digte havte ban alerede naaet en 
ikke ubetydelig Berommelſe, der ei lidet fmigrede hans 
Forfængelighed og fanfedes kunde fan haabe at tilbringe ; 
fine ſidſte Aar fuldkommen i en behagelig Rolighed paa 
fin Digterheders letvundne Laurbær. Men pludfelige 
forftyrrede Bannfiraalen, ſom Zeus-Auguſtus flyngede 
fra det palatinſke Bjerg ned paa den ſtakkels Digter, 
fom et Lyn fra den klare Himmel, hans hele huuslige og 
jordiffe Lykke. Han erholdt den Befaling ftrar at fors 
lade ei alene Rom, men ogſaa Italien og ban maatte 
adlyde. Adſtildt fra Kone og Barn, fra Slægtninge 
og Venner, fra Fedrenelandets og Italiens milde Cli— 
ma, fra det herlige Bom maatte ban vandre til et langt 
bortliggende, ham gandſke fremmed Land, over Havet 
til Pontus Euxinus's uſelſkabelige Kyſter, til Tomi é 
Nedre⸗Moſien, hvor dengang de raae-Geter boede. 

Sporgsmaalet, hvori Forbrydelfen beſtod, havde vel 
Ovid kunnet befvare meeſt tiflfredsftillende, men han 
løfter» Sløret fun halvt, og ſaaledes bliver Sagen en 
Hemmelighed, fom vi forgjeves ſoge gandffe at komme 
efter. Imidlertid forſikkrer han dog udtrykkeligt paa 
meer end eet Sted, at det vel var en Forſeelſe, der 
havde paadraget ham denne Landsforviisning, men ine 

rå 5 2 
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genlunde en Forbrydelſe. Han nævner meer end eengang 
fine Poeſier ſom Aarfag i fin Uiykke. Men neppe 
vare hang flibrige Vers den enefte, ja ei engang den 
egentlige Grund til den paa ham udøvede Straf; han 
flaaer ogfaa felv paa, at han havde feet noget og ders 
ved paadraget fig Augufts Vrede, Deraf fan man 
formode, at han har vidft noget, ſom nær angik Auqu⸗ 
ſtus, og hvis Hemmeligholdelfe maaſkee i faa høi Grad 
vakte Magthaverens Mishag. Hvad dette har været 
lader fig et beſtemme med Vished. Mange mene, det 
har angaaet en ſtrafverdig Kjerlighedshandel af Julia, 
Auguſts berygtede Datter. Nok, at Digteren, efter 
fit eget Udſagn, et forekommer fom en ugudelig Forbryz. 
der, hvilket man vel ellers kunde flutte af den haarde 
Tugtelſe og af Auguſts uforfonlige Vrede, der ei ved 
nogen Bøn kunde lade fig bevæge til at ophæve Straffen. 
Ovid dode i Tomi, efterat han havde fmægtet ti Mar i For— 
viisning, 17 Aar efter Chriſti Fodſel i en Alder af 60 Aar, 
Den fidfte Nat af fit Ophold i Rom og den ſmertelige Af⸗ 
ſteed med det elffede Hjem har han ſelv dybtbeveget 
ſtildreti den tredie Elegie af Sørgefangenes førfte 
Bog. Desuden gives der endnu i de ovidiffe Poeſters 
Samling et langt Haan- og Forbaͤndelſesdigt, under 
Titel af Ibis, i elegiſt Verſemaal, hvori Digteren ti 
ftedfe nye Vendinger, paa en modbydelig og oprørende 
Maade udftøder de heftigfte Forbandelſer og yttrer fie 
uudſlukkelige, felv efter Ogden vedvarende Had mod en 
Unevnt, der dybt havde fornermet ham. Nogle ardre 
mindre Diate tilfrives ham med Uret f. Cr. de phi- 
lomela, de pulice. Men meget ate er og tabt 
og deriblandt fornemmeligt hans Sørgefpil Medea. 
Man har mange gode Udgaver af Ovids ſamtlige 
Varker øg af enfelte Digte. Af hine er zen af de beds 
fte den af Nikol. Heinſius, Amſterdam 1661, forbeds 
ret og berinet med Anmærfninger af Burmann, 1727, 
Af denne Recenſion med Heinſius's Noter sg en meget 
fuldftændig Ordfortegnelſe beførgede Fiſcher en nye Uds 
gave, Leipzig (1758 og 1773). Efter den burmanns 
ſte Recenfion beførgede Mitſcherlich en Udgave af hang 
ſamtlige Værfer med et Ords og Sagregifter Goͤtt. 
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1796 til 1798). Af Metamorphoſerne har Gierig les 

veret en brugbar Udgave med en udførlig latinſt Com— 
mentar (Leipzig 1804 til 1807), og Harles har udgis 
vet tristia og Epistolæ ex Ponto, ligeledes med ops 

lyfende Anmærkninger (Erlangen 1772). Af Mer 
tamorphoſerne har Rode leveret en tydſt Overfættelfe for 
unge Menneſker, Kunſtnere og Kunſtyndere. De ſtjon⸗ 
neſte Steder af ſamme har Voß, Homers Overfætter, med 
fædvanlig Kunfifærdighed overſat metriſt paa Tydſt uns 
der Titelen: Verwandlungen nad) Ovid von F. Å. Bog 
(Berlin 1793,) 

kd 

O Waihi er den oſtlige og ſtorſte af Sandwichser⸗ 
ne, ſom Cook forſt opdagede 1778 og paa hvilken han 
blevdræbt den 14de Febr; 1779. Den er omtrent 50 
Miil i Omkreds, har tempereret Luft og en fortræffelig 
Sordbund. Man finder her to høje Bjerge, der beftans 
digt ere bedæffede med Snee; det høiefte er Mowna-Ro⸗ 
ah, der fEal være højere end Montblanc. J aret 
1794 blev Øen tagen i Befiddelfe af Engienderne, dag 
med Vebligeholdelfen af den forrige Regſjerings- og Relis 
gionsforfatning. Jadbyggerne ere velbyggede flittige 
og af ſamme Stamme ſom Nye r Seelænderne-og Bebos 
erne af Selſtabsserne. Man dyrer ifør Sukker paa 
O Waihi. 

Owen (Sohan), født i Armon i Caernarvonſhire, 
ftuderede Jura i Oxford, blevaf Fattigdom Sktolelerer 
i Tryleigh 1591 og i Warwick 1594 og dode 1622 i en 
maadelig Forfatning i London. Hans talrige latinffe 
Epigrammer, der fordum læfteg meget, men nu ere glems 
fe, udmærfe fig ved Eiendommelighed, træffende og bis 

. dende Vid, der dog undertiden udarter i Smudfighed og 
Tvungenhed, dyb Menneſtekundſtab og et levende og 
hoiſt correct Sprog. Le udfom i Bafel 1780, 8. 
Didot leverede en Pragtudgave af dem i 4to. Owens 
epigrammata seledta med de fortrinligſte tydſte Over⸗ 
ſettelſer og Efterligninger ved forſtjellige Forfattere, ere 
udgivne af C. H. Joͤrdens, Leipzig 1813, 8. 
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Oxe er Navnet paa en gammel og beromt Abel ig 
Familie i Danmar. ; Den ffal være fommen ind i Ris 
ger fra Tydſkland, og den føre af dette Navn ffal ha⸗ 
ve bæret en vis Johan Reindorf, der 1420 var» Dans 
marks Riges Raad og optog Navnet Ore efter fit 
Vaaben, ſom var en rød Sire i guult Feld. Den førfte 
af denne Familie, ſom Hvitfeld omtaler, Peder Oxe, 
levede i Crif af Pommerns Tid og nævnes ſom Lehns— 
mand paa Ørsfrog. — Mere befjende biev Torben 
Ore ved fin tragiſte Skjebne. Han var Hovedsmand 
paa Kjsbenharns Slot og fFal have faaet i fortrolig Vens 
ſtabs Korbindelfe med Chriſtian den 2dens Maitreſſe, 
Dyveke. Dennes Moder Sigbrit bildte ſig ind, at Oxe 
vilde ægte hendes Datter,  Dyvete bøde derpag meget 
pludſeligt, ſtrax efter ot have fvilf nogle tidligt modire 
Kirſeber, ſom Ore havde tiffendt hende, hvorfor man 
mistæenkte Ore for at baveforgiver bende. Han blev og 
hemmeligt beſtyldt for utilladelig Omgang med Dyveke. 
Er ondſtabsfuldt DP —— Jacob Faaborg, Slots ſtri⸗ 
ver, var bleven opåragt paa Torben Ore og udſpredte on” 
de Rygter om. — Han havde fundet Lellighed til at 
erhverve fig Chriftian den 2dens Fortrolighed, men mis⸗ 
brugte denne ſaaledes, at Kongen felv fortørnedeg derover, 
forlangte Regnſtab af ham ſom Slstsſtriver, og lod ham 
hænge, da han et var iftand til at gjøre dette, — Zmid— 
lertid beholdt Kongen ſtedſe et hemmeligt Nag til Torben 
Ore, der endeligt blev et Offer for ſamme. Ved et Gjæs 
ſtebud, der holdtes ved Hoffet, vendt: Kongen fig til 
Torben Ore med de Ord: ,,Svar mig oprigtigt paa . 
hvad Jeg vil ſporge Cder om. Jeg erindrer, at Faaborg, 
ſom er bleven hængt, fagde engang til mig, at J havde 
havt Kjerlighed til Dyvefe. Har $ havt nogen Omgang 
med hende? Vi have vigtige Aarſager, ſom bevæge os til 
at gjøre dette Spørgsmaal” De andre Adelsmænd, 
fom lagde Merke til Kongens vrede, Mine, føgte ved 
Tegn at gjøre Torben Ore opmarkſom paa, at han burs 
de være -forfigtig i fit Svar, men Ore, der maaſkee var 
varm af Vinen, havde en god Samvittighed og ei med 
god Grund funde fatte Mistanke fil et Spørgsmaaf, 

der gjorde ham paa en ſaadan fortrolig Maade, føarete 
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Syog „Jeg tilſſtager med en * Samvittighed at 
ars aldrig har erholdt nogen Gunſt af hende, endſt jondt 

ei fan nægte at have anmodet hende om ſamme, men 
9 har aldrig villet føje mia.” Man funde fee paa 
&ongen, hvor opbragt han blev herover, ſtjondt han ins 
tet fyarede derpaa. Cen af Torbern Oxes Venner bes 
breidede ham den Uforſigtighed, han havde viiſt ved den 
Tilſtaaelſe, ban gjorde, og Udfaldet beviſte, at San havs 
de Ret. Kongen gav ſtrax Ordre til Mogens Gjøe at 
arreftere Ore og henſette hami Kjødenhavns Stadstaarn. 
Kongen forlangte nu, at Raadet fEuide følte Dom i dens 
ne Sag. Dette erklerede, efterat have underſegt Sagen 
noie, at der ingen Forbrydelſe fandt Sted, da Rigets Love 
vi fatte nogen Straf for Begjerligheder. Da Konsen 
hørte denne Dom, blev han yderft opbragt og fagde: 
mat, derfom han havde havt faa mange Venner i Raadet 
fom Ore havde Slægtninge der, vilde Dommen være 
bleven fangt anderledes; men, da man ei havde villet 
ſtaffe ham Ret, Fulde San nok finde den, der vilde gjøs 

Te; han tilføjede, at om Ore end havde en Hals fom en 
Tyr, fulde han dog mifte den." Derpaa befalede Kon⸗ 
gen ovennevnte Gise, at lade folv Bønder fra de ner⸗ 

” liggende Landsbyer komme til Kjøbenhavn for at fælde 
Dom over Ore. Uden for Slotsporten [od Kongen dans 
ne en Fiirfant ved at lægge fire Landfer paa Jorden; 
Bønderne traadde ind i denne Fiirfant og maatte ei fors 
lade famme, før de havde affagt Dommen. Ore felv 
blev ført derden af en Herold og fremſatte Sagen og 
de Forbrydelfer man anførte imod ham, for Bønderne, 
Bønderne, der ei vilde udfætte fig for Kongens Unaade 
og heller iffe beaaae nogen Uretferdighed, erflærede - 
„Vi dømme ham iffe, men hang egne Gjerninger dom— 
me ham.” Kongen paaftod nu, at Ore var fordømt og 
"maatte dge. Alle de Forbønner, der indlagdes for ham, 
vare førgjevegs. Dronning Eliſabeth, den pavelige Les 
gat Arcemboldus og mange andre betydelige Perſoner 
føgte ved Bønner at formilde Kongens Vrede, men han 
vat, fom altid, ubgielig og grufom i fin Hevn. Efterat 
Oxe endnu engang havde bevidner fin Uſtyldighed før fin. 
Skriftefader, blev han henrettet den 29de Novb 1517 
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Hans Broder Knud Gyldenftjerne, der var bleven 
fængflet tilligemed Torben Ore, blev fat paa frie Fod, 
men maatte [ove ei at komme til Hoffet. — Under Chris 
ſtian gdie og Frederik 2den levede den ſom Finantsmini⸗ 
ſter og Rigets Hovmeſter ſaa beromte Peder Oxe. Han 
blev født den yde Nov. 1520 og røbede tidlige ſieldne 
Maturgaver, der udvikledes ved en god Opdragelſe. J 
fir 13de eller Trade Mar reifte han udenlands, ledſaget af 
Morſing. Profeſſor ved Kjobenhavns Univerſitet og bes 
ſogte tilligemed denne de vigtigſte Steder og Academier i 
Tydſtland, Holland, Frankerig, Italien va Schweiz. 
Efter fin Hjemkomſt tog ban Tjeneſte ved Chriſtian den 
tredies Hof. Som Varge for Endeel af fine Sodſkende 
havde han deres Gods imellem Hænderne og faae fig dere 
ved iftand til at forftræffe Kongen med betydelige Wenger 
ſummer, hvorover Kongen gav ham mange Forlehninger 
i Want, indtil han funde betale ham. J Aaret 1542 
blev Ore udnævnt til Rigets Raad og derpaa brugt i ade 
fEillige Geſandtſkaoer og Statsforhandlinger, hvilke han 
udførte til Kongens fuldkomne Tilfredéhed Den Ude 
mærfelfe, Kongen vifte ham, vakte de andre Miniſtres 

Misundelſe, hvile forenede fig for at ffyrte ham. Man 
føgte underhaanden at bibringe Kongen ufordeelagtige 
Tanker om ham, og, da dettevar lykkets, angreb man ham 
aabenbare. Hans Fiender fik Kongen til at troe, at han 
ftod i ulovlig Brevverling med Kong Henrik 2den af 
Frankerig, og paaſtode, af han ef paa en retmeſſig Maas 
de var fommen i Befiddelfe af ſine ſtore Midler. Ore 
blev tilſidſt indſtevnet for Retten for at aflægge Regn⸗ 
ſkab. Det bfev ham nu forbudet at fomme i Raadets 
Forſamling; men fan fif fongelig Tilladelfe at reiſe til 
fine Godſer, efterar han havde lover at blive Kongen 
troc, efterleve alle Kongens Ordrer og ei reife ud af Ris 
get uden Kongens Tidavtelfe. Hans Sag blev derpaa 
underſogt og der beſtemtes, at han ſtulde forſvare fig for 
Rigets Stænder paa Herredagen i Nyborg dg Møde der 
den 11te Juni 1553. Hans Venner raadede ham nu 
til at forlade Riget, da de vidfte, at hans Anklagere 

ogfaa vilde blive hans Dommere. Han fulgte deres 
Raad, efterat han fra Giffenfeld havde revet Konger 
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til, erkjendt, at han havde tilladt fig Misbrug med de 
fongelige Forlehninger og bedet om Naade. eder Øre 
reifte førft til Luͤneburg, og, da Frederik 2den var kom⸗ 
men paa Thronen til Nederlandene, hvorfra han rev 
til Frederik den 2den, beflagede fig over, at man havde 
bemægtiget fia hans Gods og bad om, igfen at fomme i 
Befiddelfe deraf. Kongen befalede Rigsraaderne at ſva⸗ 
re paa dette Brev, og diffe erflærede i deres Svar, at 
han ei havde Aarſag til ar beklage fig over nogen Uret. 
Mu begav Peder Ore fig 1559 til det lothringſke Hof, 
hvor Enkehertuginde Chriſtina, Chriſtian 2dens Datter, 
en Dame af udmærfede Egenſtaber, foreftod Regjerin— 
gen paa fin Søn Hertug Carls Vegne. Ore fatte fig i 
Anfeelfe hos "hende og hendes Søn og fremmede ved fin 

Klogſkab Landets Vel meget," J Danmar havde man 
imidlertid megen Mistgnke imod ham og troede, at 
han udklækkede fEadelige Planer mod Riget, hvilket dog 
eier beviiſt. Kongen af Danmar lod imidlertid confi⸗ 
ſtere alle Peder Oxes Eiendomme, fordi han var undvigt 
af Riget og mistenktes for Utroſkab, da ban opholdt fig 
hos Kongens Fiender. Endeligt lykkedes det ham dog, 

"til Held for Danmark, at formilde Frederik den 2den. 
Keiſeren, Kongen af Frankerig og flere mægtige Fyrſter 
indlagde Forbønner for ham, og Kongen gav ham derpaa 
24de San. 1565 ſikkert Leidebrev for at komme til Dane 
mark. Frederik modtog ham meget naadigt, gav ham 
igjen hans Plads i Rigsraadet ſamt alle hans Godfer 
og Eiendomme og forfehnede ham desuden med Vording— 
borg⸗Slot frit for alle Afgifter. Han foreftillede nu 

— Kongen de Feil, der vare bGegaaede i Regſeringen, og vifte 
hvorledes man kunde rande Bod derpaa. Kongen betroes 
de ham nu Rigets vigtigfte Anliggender, hvilke han for 

reſtod med ftor Klogffab og førgede ifær ivrigen for Fis 
nansveſenets Forbedring. Ved Finanſernes Forbedring 

" fattes Søges og Landmagten paa en ſaadan Fod, at Kris 
. gen mød Swerrig funde føreg med Held, og en fordeels 
" agtig Fred fluttes med dette Rige i Stettin 1570. 
Kort derpaa blev fan ophøjet til Rigets Hovmefter. 
Kongen fattede aldrig nogen vigtig Beſlutning uden at 
raadføre fig med Ore og havde aldrig Aarſag til at for— 
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tryde fin Tillid. Ore var ſelv Lærd og efterlod i Mar 
nuſtript en Hiſtorie om de ſchleswigſte Sager under 
Chriſtian den Zdie. Han tog-fig af andre Lærde med 
ver. Saaledes Faffede han den, berømte Aſtronom 
Tycho Brahe ſtore Fordele. Han varen Ven af den bes 
rømte Theoſog Niels Hemmingſen, underholdt unge 

Stubderende ved Unlverſitetet og fod andre reiſe udenlands 
paa fin Bekoſtning, Hvortil han og raadede Kongen. 
Han bidrog med Cantéler Friis til at Kongen oprettede 
Communitetet eller Kloſteret, hvor fattige Studenter 
i Forſtningen erholdt frie Koſt, men fik ſiden Penge is 
ſtedet. Desuden Æyldes ham mange gavnlige Jnds 
retninger og Forordninger. Han var den Førfte, der 

: fod indføre Karper, Krebs oa adffillige andre før 
her ukjendte Fifearter, i Danmar, ligeledes inde 
førte han det Slags Frøer, fom efter ham endnu fale- 
des Peder Oxes Frøer. Efter et daadfuldt Liv døde dens 
ne udmærfede Mand den 24de Oct, 1575. Citer fin 
Tilbagekomſt havde San ægtet Mette Roſenkrands af 
Wallse. Han blev tilligemed hans Gemalinde begravet 
i Frue Kirfet Kſobenhavn; men det prægtige Monus 
mint, hans Familie havde ladet forfærdiae, tillod Kone 
gen ikke af opføres der, hvorfor det blev flyrtet til Broby 
ved Giſſenfeld. — Om den oriffe Familie efterſees Hoff 
manns Efterretninger om danffe Adelsmænd i 2den Deel 
fra Dag. 159 tilPag. 178- i” 

Oxenſtjerna (Axei, Greve af) blev født i Fano i ' 
Uplond i Aaret 1583. Efter Faderens tidlige Død blev 
han opdragen med Omhyggelighed under fin Moders Pis 
ne. Fov at forffæfte fine Studier gik han til Roſtock, 
SBittenberg og Jena; foruden Sprogene ſyſſelſatte han 
fig og hev ivrigt med Theologie, thi hans Tildøielighed 
ſaavelſom hans Familie havde beſtemt ham til den geiſt⸗ 

” lige Stand, og ſtſondt Gan ſenere opoffrede fig Stats— 

— 

forretningerne, ſaa beholdt han dog fit hele Liv igjennem 
en ſtor Fotkjerlighed for Theologiens Studium og en le⸗ 
vende Iver for Udbredelſen af den evangeliſte Lere. 
Han blev derfor ofte ſpurgt til Raads i Kirkens vigtige 
Anliggender og vifte fig derved ſtedſe ſom en Wand af 
Sagkundſtab og Dommekraft. Efterat have fuldendt 
fine akademiſte Siudier, beſogte be fleſte tydſte Hof⸗ 
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fer, og, da han 1602 blev tilbagekaldt med alle andre i 
Ildlandet værende Svenſte for at fværge Car! gåde Tros 
ſtabsEed, traadde han ſnart i Tjenefte hos denne Fyrſte, 
der i Aaret 1606 ſendte ham ſom Geſandrt til det meck⸗ 
lenburgſte Hof. J Aaret 16009 traadde han i Senatet, 
hvori 13 af hans Forfædre havde ſiddet i uafbrudt Rakke 
fra Foder til Son. Den førfte offentlige Forretning, 
han udførte, var Bilsggelſen af viſſe Stridigheder mel⸗ 
lem den liflandſte Adel og Sta-en Reval,  hvilfe han 
lykkeligt bifazde. Han havde derhos vilſt fine Talenter 
i et faa fordeelagtigt Lys, af Kongen gjorde ham til Ove 
ſyusmand før den fongelige Familie, da han felv følte fin 
Hand fvælfet ved Alderen, og fatte Gam i Spidſen af Ves 
gentſtabet. Da Guftav Adolphbeſteeg Thronen blev Oxen⸗ 
ſtjerna ophoiet tij Cantsler, og i Aaret 1613 var han for—⸗ 
fte fvenffe Befuldmægrigedet ved Fredaunderhandlingerne i 
Knered mellem Sverrig og Danmark. Det. følgende 

. Mar ledſagede han Kongen til TydØiand oa havde fort 
derpaa den Slæde at fee Fiendtlighederne mellem Sverrig 
og Rusland endte ved den ærefulde Fred i Stolbowa 
1617, J Aaret 1620 ledſagede han fin Konges tilkom— 
mende Gemalinde fra Brandenburg; i Aaret 1622 vens 
fede han van Kongen i Liefland; ſenere blev han ſendt 
med adffillise Regimenter tif Polen og blev udnaönt til 
Generalgouverneur over alle de erobrede Diſtrikter. 
Da de Keifetlige gif til Pommern for at gjøre fig ril 
Herrer af Øfterføens Koſter, blev Oxenſtjerna fenåt til 
Hertugen af Pommern for at underhandle om Stral— 
ſunds Beſettelſe af ſpenſte Tropper, iſtedet for danſtke, 
ſom havde Fæftningen i Beſiddelſe; derfra gik han til 
Danmark for af udvirfe Kongens Samtykke til dette 
Arrangement. Ved franf og engelſt Magling lykkedes 
det fam nu og at ſlutte en ſexaarig Stilſtand med Molen. 
S hvor høi Yndeſt Orerftierna dengang ſtod hos fin Fyr⸗ 
fte feeg af er Grev, ſom denne i Aaret 1630 ſtrev ham 

-" til fra Pommern, da ban var i Cærd med at rykke i Mars 
ken imod de Keiſerlige. Da Krigen fort derpaa flyttes 
deg til Hjertet af Tydffand, kaldte Guſtav Adolph fin 
Cantsler til fig for at benytte fig af hans Talenter og 
Indſigter. Han erholdt derfor nindffrænfet Fuldmagt i 
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alle States og Militæranliggender ved Rhinen og” tog fit 
Hovedqvarteer i Mainz, medens Guftav Adolph trængte 
frem i Bayern og Franfen. Han brød op derfra med 
de Tropper, han havde bragt ſammen for at ftøde til 
Kongen og ftod i Over-Tydſtland, da Guſtav ſtred hæs 
derligen ved Låben og faldt 1632. Efterretningen om 
Kongens Død ryftede ham ſterkt, men betøg ham ei Mos 
det. Han famlede talrige Hære for at beſtytte de Svens 
ſte og deres Bundsforvandte, beføgte Dresden og Ber— 
[in, for at aftale Forholdsregler angaaende Krigens 
Fortſetteſſe. Den fvenffe Regjering meddeelte ham nu 
ubetinget Fuldmagt til af ordne Alt, ſaaledes fom han 
troede det meeſt Tjenligt for Fedrenelandets Velfard. 
J Følge ſamme traadde han i Underhandlinger med for⸗ 
fEjellige Fyrfter, forſamlede en Congres i Heilbronn og 
blev her erÉjendt ſom Directeur for: der evangeliſke Fors 
bund. Iverſygen funde ei lægge hans Genie nogen Hin⸗ 
dring i Veien; han reiſte felv til Frankerig og Holland 
for at bevæge diffe to Magter til Deeltagelfe i de Evans 
geliffes Sag. Men med Smerte fandt han ved fin Tils 
bagekomſt til Sachſen alt i den ſtorſte Uorden, de Allies 
vide vafiende Soldater misfornøiede og afvænnede fra 
Krigstugten, næften alle modløfe over Udfaldet af 
det uykk lige Siag ved Noͤrdlingen og Churfyrſten af 
Sachſen aabenbart gaart over paa. Fiendens Partie. 
Hans paa SHjelvefilder rige Mand vidſte dog ogſaa under 
diffe vanſtelige Omftændigheder at redde fit Parties Ans 
liggender fra Undergang. Efter at have ſikkret dette, 
vendte han 1636 tilbage til Sverrig, hvorfra han havde 
været borte i ti Aar. Han længteg efter en roligere 
Virkekreds, nedlagde den ham betroede Magt og tog fit 
Sæd: i Raadet ſom Rigets Cantéler og cen af Dron⸗ 
ningens fem formyndere. Hans Hovedomſorg var nu 
et gjøre Dronningen bekjendt med alt hvad der angik 
Regſeringskunſten og und-rvife hende ten fund Politiks 
Grundſetninger. Da det laae ham meget paa Hjerte 
at bringe Krigen i Tydſtland til en lykkelia Ende, ſendte 
han fin Søn Johan Oxenſtjerna fom ſpenſt Befuldmægs 
tiget til Tydſkland; den weſt phalſte Fred fom endelige i 

Stand paa en for Sverrig fordelagtig Maade, Oxen⸗ 
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ftjerna bivaanede 1645 Underhandlingerne med Dans 
mar i Bromſebroe, og efter hang Tilbagekomſt med: 
deelte Dronning Chriſtina ham Grevevardigheden. Paa 
ſamme Tid blev han valgt til Cantéler for Univerſitetet i 
Upſala, og han foreftod dette Embede med ftor Iver og 
til Fordeel for denne lærde "Indretning. Da Chriſtina 
befjendtgjorde fin Beſlutning at udnævne en Efter⸗ 
følger, modſatte Orenftjerna fig af alle Kræfter ; 
endnu ivrigere modſagde han hendes Forfæt af nedlægge 
Kronen, og, da han fandt Dronningen urokkelig, fores 
gav han Sygdom, for ei at tage Deel i Forhandlinger 
over en Forholdsregel, fom han anfaae for Begyndelſen 
til fore Ulykker. Fra denne Tid fandt han ingen Glæde 
meer i Statsforretninger, Fjøndt han vedblev ſamvittig— 
hedsfuldt og ivrigt af tjene fit Land, Med endnu ſtorre 
Bedrovelſe faae han Rigets Finanſer i ſtor Forvirring og 
Statsgielden, trodé de, ved Provindſernes Udvidelfe 
og hans vife Forholdsregler forøgede Indkomſter voret 
til flere Millioner, | Desuden havde han nu Alderens 
Belværligheder art fjæmpe imod, og gjentagne Sygdoms— 
tilfælde mindede ham om Dødens Narmelſe, hvilfen ends 
te hans Løbebane i Auguſt 1654. — Orenſtjerna var 
unægteligt en Mand af ftore Talenter; han fan ſattes 
ved Siden af de meeft berømte Mand, fom have fpilles 
en Rolle paa Verdens Skuepladse og foreviget fig, veden 
for Menneffsheden velgjarente Virkſomhed. Opdragels 
fe og Studier havde udviflet hans naturlige Anlæg og 
henvendt dem paa det Gode, Store og Ædle, ſaa at han 
ftedfe gjorde den værdigfte Brug af fine Kræfter. Hans 
politiſte Skarpblik vakte ligefaa meget Agtelſe ſom Be⸗ 
undring; han levede under Omftændigbheder, der gave 
ham Anledning til at vife fine dybe Indſigters hele Om⸗ 
fang og godrajøre Rigtigheden i fine Domme. Der 
Regjeringsform, han udfaftede paa hoiere Befaling, og 
fom blev antagen af de fvenffe Stænder 1634, anſaaes 
for et Meſterſtykke i Statskunſten. Hans Veltalenhed 
var fparfom paa Ord, men kraftig. Han beſad det fjelde 
ne Talent, at forudfee Udfalder af en Forholdsregel og 
derefter indrette fin Fremgange maade. Hans Retſkaf— 

fenhed erhvervede ham Venner og aftvang ſelv hans 



94 Orf 

Modſtandere Beundring og Tillid. Han modſtod alle 
Storme og Ulykker med Faſthed, Klogſkab og Hoimo⸗ 
diabed. Hans høisfte Beſtrabelſer gif ud paa at haand⸗ 
hæve fir Fædrenelandg re og Uafhængighed hos frems 
m⸗de Maater og forøge den indvortes Velſtand ved at 
oplive andel og Kunſtflid og Jagttagelfen af. viis Oes 
conomie. Af hans Skrifter er Fun cen Deel uds 
fommen. 8 

Orford, Hovedſtaden i Orfordfbire ligger ved 
Floderne Cherwell og Iſis. Indboggernes Antal bes 
løber fig til Senved 712000. Det herværende Unis 
verfitet er eet af de berømteffe i Europa. Det har. 
40 Eollegier, hvor Lærere og Øruderende boe fams 
men. De Stuberendes Antal beløber fig. ftedfe til 
over 1000. Unmiverſitetsbibliotheket, ſom efter Stif—⸗ 

teren hedder det bodleianſte, er rigt paa ſjeldne og 

gamle Bøger og Haandffrifter, hvorover der ogfaa 
er udgivet et Catalog. Over Bibliotheket er et Mar 

leriegallerie,, et Myntcabinet, det anatomiſte Thea⸗ 
ten. og den berømte Marmorkronike (Marmorchronik, 
Marmor Årundelianum). Denne Marmorindfkrift, 
det enefte Originalverk fra Oldtiden, indgravet paa 
en for Marmortavle, er forfærdiget 263. Mar før 
Chriſti Fødfel (efter Selden 262) og, "efter de. flefte 

Skribentere, ſom omtale den, udgraver paa Paros, ef—⸗ 
ter Andre i Smyrna. Denne Marmorindſkrift ind⸗ 
befattede uafbrudte et Tidsrum af 1318. Den ber 
gyndte med Cecrops 1582 før Chriſti Fødfel og ende 
te 264 før Chr. ;. det uleſelige Brudſtykke, vi endnu 
have, gaaer fun til 354 før Chrifti Fodſel. Thomas, 
Greve af Arundel (hvoraf det fif Navn) fjøbte dette 
Marmor 1627 og Henrik Howard forærede det 
1667 til Univerfiteter i i Oxford. Johan Selden 
(1628), Humpfrey Prideaux (1676), Chandler 
(1763 meget prægtigt) og Wagner (1790) have uds 
givet denne Indſkrift. Det berømte Theatrum Shel⸗ 
donianum er ifær berømt af det ftore clarendonſtke 
Bogtrykkerie. Det raͤdeliffſte Bibliothek er ligeles 
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Des at mærke, Ubetydeligt er derimod Museum 
Ashmolianum og den boraniffe Have ved Floden 
Cherwell ved Indgangen til Staden. Univerſite— 
tet og Staden ſende —J to Deputerede til Parla⸗ 
mentet. b 

Oxydation tee Calcination. 

Orygen fee Gas. 

Ox ypmoron er en Talefigur, i Følge hvilken man 
forbinder Ting, der egentligt ſtaae i Modſigelſe med 
——— 

Dybin er r Navnet paa en Bjergklippe, i den ſyd⸗ 
ligſte Deel af Oprelauſitz, een Miil fydveftlig for Zittau— 
Som Naturunber den eneſte i fit Slags og desuden prys 
det ved ſtjonne Ruiner bliver den af Reiſende gjerne 
erflæret ſom een af Tydſklands intereſſanteſte Steder. 
Sen amphitheatralſt, af høie Klippebjerge indſluttet 
Dal, hæver denne Klippepyramide fig 208 Leipz. Alen, 
(men 1592 Fod over Havfladen), fammentaarnet af 
uhyre Sandſteenmaſſer, deels takket, deels afrundet og 
ſtatteret med Maaletræe. Venne Kicempeklippe er tilgjens 
gelig mod Sydveſt ved Trapper i forſtjellige Boininger. 
Qvenpaa nyder man vel ingen viid, men dog en fortræffes 
lig Udſigt over den nærliggende romantiffe Dal og 
blot paa Zittauer-Siden gaaer Udfigten i det Fjer— 
ne. Men det Vigtigfte ere de fortræffelige Ruiner 
af et fra 1334 fil i det 16de Aarhundred der væs 
rende Coeleſtinerkloſter, det førfte i Tydſtland og et ends 
hu ældre Noverſlot. Herlige ere de endnu høje med - 
Grønt bevorne Ruiner af en ſtor Kloſterkirke og dens 
Korsgang, og overraſkende en. derved liggende Kirke— 
gaard, hvor Beboerne af den nedenfor liggende Londs— 
bye endnu begrave deres Dode. Bag denne, paa en 
frie Plads ved Siden af uhyre Klippemoſſer faavels 
fom paa den hsiefte Top ſtaae nu Lyſthuſe for de 
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talrige Tilreiſende, ſom ogſaa her høre et ſtſont 

Echo.  Afbildningerne af dette romantiſte Sted, der 

faa mægtigt taler til Pie og Folelſe, eve for det mes 
fte forfeilede. Afbildningerne af Steinauer og af 
Laurin i Dresden ere dog troe; den fidfte hører til 

den topographiſke og hiſtoriſte Beſkrivelſe over Oybin 
af De. Peſcheck, Zittau 1792-0g 1800. 
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Booſtabet P betegner pad franſte Mynter Myntſtaden 
Dijon i Bourgogne. J Muſiken betyder P eller p pia- 
no, Gom Taltegn udtrykker P 400 03 P 400,000. 
De to P, fom man med Udeladelfe af Titulaturen færter 
over Breve betyde præmissis præmittendis og ſtulle 
erftatte den manglende Titulatur.  P fan videre ſom 
Abbreviatur betyde Ordet pro, f. Er, P. M, pro me- 
moria; P. m. pro mille; p c, pro Cent; vides 
re post f. Er. p. s» post scriptum (Efterſtrift); ogſaa 

Ordene populus og plebs (f. Ex. P. BR, Populus 
Romanus), pontifex (P, M, — Maximus), 

pius, papa, Navnene Publius og Publia; pater (f, 
Er. P, P; Pater Patriæ); videre publice, publicus 
(P. P. professor publicus); . princeps, posuit, 
pridie, pars, pedes, plurimus &e, Pugillus 
paa Recepter er faa meget man fan holde. mellem 
Fingrene. 

Paalaæg, Skatter, Afgifter kaldes alt hvad Regje⸗ 
vingen hæver af Borgerne for at beſtride dens Udgifter. 

" Man har fra ældre Tider inddeelt Paalæggene i directe, 
faatanne, fom give en vis beſtandig Indteægt f. Ex. 
Grundffat ꝛc. og i indirecte, ſaadanne, ber give en uvis 

Indtaägt f. Er. Acciſe, Told ꝛc. Kundſkab om den mu— 
— ligſt lige Fordeling af Skatterne, deres Omfang, deres 

Fuldſtendighed, deres lette Overſigt, eres Rene 
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fige Yndfræven 26. udgjør Skatteſyſtemet. Den alminde⸗ 
lige Grundfordring til et godt Skatteſyſtem beſtaaer deri, 
at det ſaavidt muligt fvarer til Nationalvelſtandens 
Vedligeholdelſe. Man vil opfylde denne Fordring: 
A) naar Paalagget eier for ſtort; thi Borgeren taber 
Erhvervelyſt og Erhverveevne i Forhold til det mindre 
Udbytte af hans rene Aarsindtegt, Regjeringen fader 
ham beholde. Men aldrig ogi intet Tilfælde ſtal Re— 
gjeringen gaae faa vidt med Paalaggene, at diſſe borttaz 
ge den hele aarlige Nationalindtegt, og Borgerne fee 
fig nødte til at angribe deres Capitaler, altfaa een af de 
productive Kræfter, hvorpaa nødvendigt maa følge en 
Formindſkelſe i Nationalindtegten for næfte Mar om ei 
for (tedfe, fordi Produktets Storrelſe ſtedſe beſtemmes 
ved de productive Krefters Størrelfe,  Waalæggene 
maae ſtedſe ſtaae i Forhold fil Borgernes Kræfter. Derz 
for byder afte Forſigtighed Regenten, ei paa engang at 
tage alle Forholdsregler til Statsgsiemedets Opnaaelfe. 
Thi han maa ftedfe erindre, af Borgernes Velſtand ogs 
faa er eet af Statens Formaal, at det altfaa ved Stræs 
ben efter de øvrige Hiemeds Opfyldelſe, faa meget mere 
maa tages i Betragtning, fordi ellers felw de øvrige 
Statsoiemed ei fuldkommen kunne opnages, hvilfet 
fun ev muligt ved en felleds Befordring af alle Statsoie⸗ 
meed, da alle ſtaae i den noieſte Forbintelfe og Vexel⸗ 
virkning. Endeligt maa endnu bemorkes, at Afgifts— 
ſummen maa beftemmes fer hvert Aar. Den Fordring, 
at Sfattefyftemet faa meget muligt fvarer fil National⸗ 
velſtandens Vedligeholdelſe, opnaaes, B) naar Daalægss 
ſummen beſtemmes pan den henſigtsmesſigſte Maade. 
SY denne Henſeende man a) enhver Borger, ſom dere 
til er i Stand, bidrage til Paalegsſummen; b) mag 
Afgiftsſummen fordeles mellem Borgerne efter deres Ev⸗ 
ne; c) maa ingen Afgift i Folge fin Beſtoffenhed være 
Borgeren til Byrde; d) maa Sketterne ved beſparende 
Indkrevelſesmaade finde faa fuldſtendigt i Stetscaſſen 
ſom muligt; e) maa hvert Paalag vært af den Beſtaffen⸗ 
hed, at Vilkaarlighed, Vildfarelſe, Bedragerie oa Partiſt⸗ 
hed undgaaes ved Fordelingen og Havelſen; endeligt er f) 
en mindre Afgift, der vedvarer i en Rakke af Aar, beds 
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re, enden ſtorre, der hæves paa engang. Man opfyls 
der ogſaa Fordringen at Skatteſyſtemet faa meget mus 
igt ſtal være overeensſtemmende med Nationalvelſtan— 
den, naar C) Hævelfen af de beſtemte Paalag ſteer paa 
den-henfigtsmæsfigfte Maade. Dette OHiemed naaer 
Skatteoppebereren, naar han a) hæver de beſtemte Paa⸗ 
læg med faa liden Bekoſtning fom muligt; b) naar 
Paalaeggene hæves i forfFjellige paſſende Terminer efter 
Skatteydernes Tarv; endeligt maaec)ide beſtemte Paa⸗ 
læg hæves af offentlige Embedemend, men aldeles ikke 
bortforpagtes. For der hele Skatteſyſtem virke alle 
enkelte Afgifter i en Stat forenede ſaaledes ſammen: 
1) at hver Borger bærer et Paaleg; 2) at de deels falde 
paa flere Gjenftande efter Forholdet af den rene Private 
indtægt, hvorved man fiffres for hvert eenſidigt Paas 
legstryk; 3) af mange engang beſtemte Afgifter bli— 
ve uforanderlige for et betydelige Tidsrum f. Cr. 
Grundſkat; 4) at det ei foreganer; nogen Sndtræns 
gen i Borgernes indvortes Forhold eller Underſo— 
gelfe af deres dybere. liggende Indtagtskilder; 5) 

at Sfatteindfrævningen og Skatternes Beſtaffenhed 
opfylde de under B evede og f gjorde Fordringer; 
6) at ethvert Daalæn, formedelft dets Objects Veds 
varen, ogſaa fan hæves beftandiat, hvorved Skatte— 
fyftemet faaer Faſthed. Jovrigt fan man endnu bes 
mærfe i Henſeende til Paaleggenes Gærd, at det maa⸗ 
ſtee ei lader fig afgjøre, om de offentlige Paalæg et 
i famme Grad have været til Fordeel for den politis, 
ſte Frihed, ſom de have (Fader den borgerlige.  S$ 
det mindſte ev fan meget vift, at Regjeringen derved 
ftedfe bliver gjort meer ellev mindre politi afhæne 
gig af Folket; at Statsforfatningernes Udvikling net— 
op af denne Grund altid ftaaer i en umiddelbar For— 
bindelfe med Skatteforfatningens Hiftorie. Men dens. 
ne Afhængighed, hvori Regjeringen føtteg ved Pens 
getrang, ophørte for en ſtor Deel i Europa, da Stats⸗ 
creditsſyſtemet gav Regjeringen et Middel i —— 
ne, til, uden ſtedſe, at betynge Folket med nye Byrder, 
at kaffe fi ſig en Pengemagt, der — for dens uber, 

2 
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regnelige Omfangs — uophorligen maa true Eu⸗ 
ropas Rolighed. 

Paaſte kalde vi Ehriſti Opſtandelſeckeſt efter Is⸗ 
dernes Paſſaheller Paſcha (fee denne Art.) -hvilten de 
holde til Erindring om Udgangen af Wgypten. Fra 
Midten af det. andet Aarhundred førtes en Strid 
om Paafkefeſtens Holdelſe mellem de orientalſke og occi⸗ 
dentalffe Chriſtne, hvilfen ofte fornysdes. De oriens 
talffe Chrifine holdt den paa ſamme Tid ſom Jo— 
derne, de occidentalſte Chriftne holde den fun paa en 
Søndag ſom Chriſtiopſtandelſesdag og uden Paaſke—⸗ 
maaltid. Kirkeforſamlingen i Nicaa afgjorde Sas 
gen efter de Sidſtes Mening. 

Dactolus var en Flod i Phensien , der førte 
Guldfand med fig" (fee Midas). 

Paderborn, ef fordums Biſpedom i den weſt⸗ 
phalſke Kreds, geendſer mod Oſten til. Heſſen, Cor⸗ 
ven og eksl: Calenberg, mød Jorden til. 
Grevſtabet Lippe, mod Veſten til ſamme, Grev: 
ſkabet Rietberg og Hertugdommet Weſtphalen og mod 
Syden til dette Hertugdom og Fyrſtendommet Wal⸗ 
deck. Storrelſen belsber ſig til omtrent 50 Qua—⸗ 
dratmile, hvorvaa henved 100 000 Menneſtker leve. 
Jordbunden er i det Hele meget frugtbar, iſer det ſaa 
faldte Sendvelt mellem Alme og Diemel. Svine— 
og Faareavlen er betydelig· Landet leverer Jern, 
Steenkul, Salt og har betydelige Skove. — Bifpes 
dommet var eet af de førfte, fom Carl den frore fifs 
tede; Stiftskirken blev indvier 799 af Leo den 3die 
felv. Blandt de weſtphalſte Kredsftænder havde Bis 

ſkoppen den forſte Stemme. Hans Kammerindkom⸗ 
ſter beløbe fig til neſten 100,000 Daler; Landsind⸗ 
komſterne til over. $2,000 Daler. Domeceapitlet 
beſtod af 24 Capitularer, der maatte tælle. 16 Ah⸗ 
ner pg have. fiuderet ved et italien eller franfe Aka⸗ 
demie. Til Landftænderne horte foruden Domcapit⸗ 
(er det fuldbyrdige Ridderſkab og Stæderne, — I 
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Aaret 1802 kom Landet, der endnu kan modtage 
megen Forbedring, til Preuſſen ſom Skadesloshol⸗ 

delſe, blev af Preuſſen aftrandt til Frankerig 1807 
og kom til at udgjøre Fulda » Departementet i Kongeriget 
Weſtphalen, indtil ſammes Ovløsning 1843, da det 

igjen faldt tilbage vil Preuſſen, der lagde ſamme til 
Provindſen Weſtphalen. — Hovedſtaden Paderborn, 
der ligger "i Kredſen Minden er velbygget og har 
6000 Indbyggere. Særdeles ”feeværdig er Domkir— 
ken, hvori der foruden andre Merkverdigheder for— 
dum fandtes de tolv Apoſtlers gyldne Billeder, hvil— 
fe Hertug Chriſtian af Braunſchweig borttog 1622 
tilligemed Liborius's Solvliigkiſte, af hvilken han [od 
flaae Dalere med den Paaſtrift: „Gottes Freund, 
Der Pfaffen Feind (Guds Ven, Præfternes Fiende). 
Men i Aaret 1635 erholdt Liborius en nye Sølvfifte, 
der var gandffe forgylder. Hans Been, ſom i Aaret 
836 bleve bragte fra Frankerig herhid, ere de fortrin⸗ 
ligſte Reliquier tilligemed den i Hoialteret værende Per 
tri Tand. Collegiatfirfen i Buftorf indeholder den 

hellige Blaſius's Been, — Videre fortjener det forrige 
Jeſuitercollegium med dets Kirke at nævnes. Pas 
derborn har et Gymnafium og har ogſaa havt et 

Univerſitet, der ftiftedes 1592 af Fyrſten, Biſkop 
Theodor af Fuͤrſtenberg, bekreftedes af Wave Paul den, 
ste og Keifer Mathias og indviedes hoitideligt 1623, 
Det er ophevet af Frederik Wilhelm 3die 1319. 
Det beftod blot af et theologiſt og et philoſophiſt 
Facultet. Indbyggernes Hovedngringsvei er Ager 
dyrkning og Qvegavl; desuden gives der og en Tor 
baksfabrik og Sæbefyderier. Floden Vader, der uts 
fyringer under Domfirfen og ved ſamme, vorer faa 
hurtigt, at den allerede inden Stadens Mure driver 
ni. Møller: 

Padiſchah er den Titel, fom den tyrkiſte Sul⸗ 
tan tillægger fig felv. Den er ſammenſat ,ef Ordene 
Vad, Beſtytter eller Throne og Shah, Konge effer 
Fyrſte. Fordum gave de tyrkiſte Keiſere den-alene til 
Kongen af Frankerig blandt de chriſtelige Monarcher 

dl 

É 
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og kaldte de andre blot Kral. Nu give be ogs 
faa den rusfiffe og oſterrigſte see Titel af Pas 
diſchah. | 

Padua, italien Padova, lat. Patavium, er 
en gammet og anſeelig Stad i Italien ſom ved en 
Canal er fat i Forbindelfe med Brenta. Den hervæz 
rende Cathedralfirfe er cen af de rigeſte i Italien. 
J Sacriſtiet findes Petrarcas Billede; han var 
Domherre ved denne Kirke og har teſtamenteret den 
en Deel af fit Bibliothek. Kranciffanerfirfen Chiesa 
del Santo er feeværdig formedelft dens Koſtbarheder 
og Mindesmerker. Foran ſamme ftaaer. den Billede 
fiøtte til Heſt, ſom Republiken Venedig lod oprette 
for fin berømte General Gattamelata af Narni. 
Staden talte forhen overhovedet 96 Kirker og Klos 
fire. Der biffoppelige Seminarium, ſom fornyedes 
af den 1097 afdøve Cardinal Barbarigo ev en fors 
træffelig Darnelfesanftalt for 100 unge Geiſtlige; 
den har tillige et berømt, med latinfe, aræffe, hes | 
braiffe og oſterlandſte Typer forſynet Bogtrykkerie, 
hvis Indtegter komme Stiftelſen til Gode. Uni—⸗ 
verfitetet gior iſer Padua berømt, Det blev ſtiftet af 
Keiſer Frederik den 2den; def medicinſte Facultet er det 
vigtigftr, det tør ogſaa meddele Joder og Tyrker Docs 
torvcerdigheden. Den tydſte Nation har blandt andre 
Forrettigheder den Frihed, at vælge en Confiltarins. 
De Studerendes Antal, ſom i ældre Tider ſteeg til 
flere Taſende, er dog for nætværende Tid meget afs 
faget. Desuden er der i Wadua et Selffab for Vis 
denÆaberne, Literaturen og de fEjønne Kunfter, hvil 
fet Senatet i Venedig befræftede 1779 og forfynede 
med en Fond til Lønninger og Priſer. Den fornem— 
ſte Univerſitetebygning er Il Palazzo degli studi, 
fom er tapefferet med de beromteſte Profeſſorers Pors 
traiter. Desuden børe endnu tolv adføredt liggende 
Collegier til Univerſitetet, Obſervatoriet raa det gams 
le Slot,” en botam fæ Have, et anatomiſk Theater 26. 
Blandet Bygningerne udmærke fig desuden Raadhu—⸗ 
fer, Podeſtas Pallads med Stadsbibliotheket, Skue⸗ 
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ſpilhuſet 20. Man vifer ber den troianſke Helt Ans 
teners foregivne Grav. Indbyggernes Antal belober 
fig fun til 40000; det funde efter Stadens Om⸗ 
fang være meget ſtorre, men mange "Gader ligge 
øde og ere bevorne med Græs. Handelen er for det 
mefte i Jødernes Hænder, der beboe et eget Quar⸗ 
teer. Man forarbeider Klæde og Silfetøier. Om 
Sommeren bliver Staden levende, fornemmeligt ved 
Meſſen i Juni, da de Rige fra Omegnen ſtromme 
fammen og tilbringe nogen Tid her. — Paduas Dis 
firift, il Padovano, er eet af de Æjønnefte og frugt” 
bareſte Landffaber i Europa. Det tæller 300,000 
Indbyggere. — Staden og dens Diſtrikt tilhørte for— 
dum Republiken Venedig , men fom efter ſammes 
Ovhævelfe ſom Skadeslosholdelſe til Oſterrig, blev 
"12805 aftraadt til Napoleon, der af en Deel af Lan⸗ 
det dannede Dep. Brenta i Kongeriget Italien, 
og er nu igjen kommet under oſterrigſt Herredom. 

Paer (Ferdinando) Muſikdirector og Componiſt i 
Paris, er fodt i Parma 1774. Efterat han havde bes 
ſogt denne Stads Seminarium, opofftede han fig Com— 
pofitionen under Neapolitaneren Ghirettii Conſervatoriet 
della Pieta. J en Alder af ro Aar gav ban fin forſte 
Opera Circe i Venedig, og den blev optagen med meget 
Bifald. Han beføgte dervaa Padua, Mailand, Flos 
rents, Neapel, Rom, Bologna :c. Hertugen af Par⸗ 
ma, der var hans Godfader, udfatte ham en Penfion og 
tillod ham 1795 formedelſt Krigsurolighederne af gade 
til Wien, for der at componere nogle Verker. Paer 
blev her, og blev 1793 engageret fom Comyonift ved 
Nationaltheatret og hans Kone engaaeredes tillige ſom 
førfte Sangerinde ved den italienſte Opera. Ved denne 
Tid begyndte hans Bersmmelſe ftedfe at udbrede fig mere 
hvortil ifær hans Camilla 1799 bidrog, hvilfen fnart 
gaves paa alle tyde Theatre. Det Bifald, adffillige 
af hans Værfer fandt ogſaa i Dresden, havde til Folge, 
at han 1$01 blev engageret der tilligemed hans Kone 
paa tre Mar, ban, for aarligt af componere to italienſke 
Operaer for Hoftheatret, og hun ſom forſte Sangerinde. 
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Begge ankom der ved Paaſketid 1802 og debuterede med 
ſtert Bifald med og i Operaen Intrigo Aamoroso. Ne— 
fte Har gjorde han et fort Beſog i Wien. Da Napoleon 
efter Slaget ved Jena var kommen til Dresden, bevæges 
de han. Paer og dennes Kene at følge fig til Poſen og 
Warſchau, hvor de gave ſmaae Concerter for ham. Ef— 
ter Tilfitfreden traadde de gandſke i hans Tjenefte. Pas 
er er Medlem af Akademierne for de ſtionne Kunder i 
Neapel, Bologna og Venedigs hans Kone var 1811i1 
Ferrara. Blandt Paers Operaer, ſom man for Mies 
blikket gjør meget af, ere de vigtigſte: Cinna, il prin- 
cipe di Tartano, Idomenen, La Griselda, Ca- 
milla, Achille, I faorusciti, Leonora, Sargino, 
Numa Pompilio, I Baccanti 0, A. 

Paganalier kaldtes en Feſt hos de gamle Romere, 
hyvilken efter Servins Tullius's Anordning hoitidelighold⸗ 
tes i hvert Diſtriet (Pagus), til Wre for dette Diſtricts 
Skots gud, hvert Aar efter Hoſten, og hvorved hver Lands 
beboer maatte betale Opſynsmanden ved Feſten en Penge, 
da Servius Tillius derved ville lære at fjende Folkemeng⸗ 
dens Styrke. Mynterne vare forfjellige, efter fom de 
gaves af Mænd, Qvinder eller Børn. 

Dage, kaldes et ungt Menneſke, almindeligt af 
god Familie, der ved Hoffet har Opvartning hos fyrftelis 
ge Perfoner, Denne Opvartning hørte i Middelalderen 
med til unge Adelsmends Opdragelſe, da de bleve ſendte 
til offer, for der at øve fig i ridderlige Forretninger og 
lære fine Sæder, og ved Tjenefte gjøre fig duelige til ens 
gang at byde over andre. Hos os tages Pagerne af Lands 
cadetterne, naar de komme til en vis Klaſſe. 

Pagoder kaldes Afgudstemplerne hos Hinduerne 
og andre Religionsſecter i det ſydlige Xfienf. Cr. i China 
og Ojftianien med Undtagelſe af de dér værende Muhame⸗ 
daner, hvis Templer hede Moſcheer. Pagoderne, der 
ere byagede af Stene og Træe, ſtaae paa en frie, med 
Obeliſter, Soiler og andre Bygningskunſtens Varker 

— 
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— prydet Plads, ere meget ſtore og hoie og udſtafferede med 

megen Pragt. Byaningens Form foreſtiller almindes 
ligt et Kors, hvis fire Ender ere af lige Lenade, oventil 
har den et hoit taarnlignende Tag med adffillige rager, 
Indeni finder man, foruden mange Kofibarheder, Altere 
og de tilbedede Guders Statuer, hvile ligeledes kaldes 

Pagoder. Af flige Statuer ftaae ofte utrolig mange i 
een Pagode; de ere ſedvanligt af brændt Jord, plumpe, 
uden aft Udtryk og rigt forgyldte; de ere undertiden nog⸗ 
ne, undertiden paaflædte, ftaaende eller fiddende med 
Benene overkors og et fielden af coloſſal Stsrrelſe. 
Gudstieneſten beftaaer i Offre og Gaver, religioſe Dand— 
fe og Sange; der anftilles ogſaa Valfarter til Pagoder⸗ 
ne. Der findes merkverdige Pagoder i Benares, Si⸗ 
am og Pegu, men fornemmeligt i Jaggrenat i Orixa. 

Pajou (Auguſtin), Billedhugger, blev føde i Was 
ris 1730, forraadede alerede i ſin Barndom en afgjort 
Smag, for Billedformen, og modellerede uden at have 
erholdt nogen Anviisning, Blomſter, Fiſte og Fugle 
med faa megen Sandhed og Noiagtighed, at han derved 
traf Kjenderens Opmarkſomhed paa fig. Den kongelige 
Billedhugger, Sean; Baptifte Lemoine, optog den fjor— 
tenaarige Dreng blandt fine Difciple. Denne faue fig 
ſaaledes ved Maalet af fine Onſter og vandt fin 5 
Kjerlighed, faavel ved fin Ferdighed, fom ved fine Se— 
der og øvrige Egenffaber. Han arbeidede utrætteligt, 
og ſage efter fire Aars Forløb fin Flid belønnet med Afas 
demiets fore Priis, fom han vandt fremfor ældre og mer 
re gvede Rivaler. Denne Lykke opflammede hans Iver 
endnu mere. Efterat han endnu havde tilbragte tre Aar 
i Paris, underſtottet af Kongen, gif ban til Kom, hvor 

. han opholdt fig fire Aar. Da han nu følte Mangelen 
af viffe, en Kunſtner nundværlige Kundſkaber, hvis Cr» 
hvervelſe han havde forſomt i fin Ungdom; ifæri Hiftorie 
og Mythologie, faa deelte han nu fin Tid mellem Oldti—⸗ 
dens Studium, for af gjøre fig fuldfomnere i Billehuge - 
geriet og mellem videnſtabelige Studier for af danne ſin 
Aand. Efter fin Tiſbagekomſt til Paris blev Auguſtin 
Pajou optagen idet kongeiige Maler og Dillebhuggers 
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akademie for en Fremſtilling af Pluto, der holder en Cer⸗ 
berus fængflet. Dette fraftigen og faft tænkte og udfor⸗ 
te Vark var det førfte Skridt til bedre Grundſatninger 
i Kunften end de der i 60 Aar havde været herffende. 
Majou "ledede é fine Varkſteder tilbage til Naturen og 
Antikerne. Mange af denne dybttænfende Kunſtners 
Arbeider, hvormed ban havde prydet Operahuſet i 
Verſailles, Palais Royal, Palais Bourbon, Domhu—⸗ 
Fer i Paris, Kortkirken i Orleans ꝛc., ere forftyrres 
de under Revolutionen. Men endnu fuldkomnere ev» 
fjender man denne Kunſtners Talent i Marmor Star 
tuerne af Zeſcartes Boſſuet og Paſcal + Inſtitutets 
Sale og af Turenne i Tuilleriernes Gallerie. Af for 
Skilonhed er hans Pſyche, ſom man feer i Luxemburg. 
Hans ſidſte Værf varen Demoſthenes for Vedligeholdel⸗ 
ſesſenatet. Efterat Pajou havde bekladt de meeſt hæs 
derfulde Embeder ved Maler: og Billedhuggerakademiet, 
blev han udnævnt til Medlem af Inſtitutet og til Ops 
foynsmand ved Muſeum Napoleon og erholdt tillige 
Wreslegionens Orden. Han døde i en Alder af 78 Aar 
i Armene paa fin Søn, der ogſaa er bekjendt ſom 
Maler. 

Pairer, Lige, kaldes i Storbrittanien og Franke⸗ 
rig de Adelsmænd, der beſidde viſſe med denne Vardig⸗ 
hed forbundne Forrettighedet. J England og SÉots 
[land falder man den Adelsmand Bair (Peer), der bar 
Saede og Stemme? i Overhuſet, Lordernes eller Paiternes 
Huus. Omendſkſondt den engelffe Adel har adffillige 
Grader, faa ere dog Pairerne,- hvad enten de ere Erfes 
biffopper, Hertuger, Marquier, Grever, Vifcouhter 
eller Baroner, hverandre lige i alle offentlige Handlins 
ger, i deres Stemmer i Parlamentet 20. Deres Hovede 
forrettigheder beſtaae deri at de ere arvelige konzelige 
Geheimeraader, ei kunne arrefteres uden for Statsfor— 
ræderie, eibehsve at aflægge Allegiance eller Supre- 
macy⸗Eeden eller nogen anden Ced ,… men behøve blot 
at bekrefte deres Udſagn med deres re, at deres Huſe 
eve frie for al Jurisdietion, og af de ei funne dømmes 

” 
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af andre end Rigets Pairer. — Pairerne i Frankerig 
vare fordum tolv Herrer og umiddelbare Kronvaſaller, 
hvilke vare Dommere i Statsſtridigheder og udgjorde 
Frankerigs Domſtoel, ſom og kaldtes den fongelige. 
Men Kongerne havde efter denne Tid, foruden de tolv 
gamle Pairier, oprettet mange nyere. De bleve inte 
deelte i geiſtlige og verdslige. De geiftlige vare Erkebi— 
ſtoppen af Rheims, fom førfte Pair og Rigets Primas 
og Erkebiſtoppen af Maris; Biſtepperne af Langres og 
Laon, der vare Hertuger og Pairer og Biffopperne af— 
Noyon, Beauvais og Chalons ved Marne, der vare 
Grever og Pairer og havde Rang efter deres Ophoielſes— 
tid til den geiftlige Verdighed. De verdslige Pairer 
vare Hertugerne af Burgund Normandie og Guienne 
og Greverne af Flandern, Toulouſe og Champagne. 
De tolv Pairer Fulde affige Dommen i Lehnsſager, 
afgjøre Stridigheder mellem Vaſallerne og være tils 
ſtede ved Kongernes Salving og Kroning, hvor de 
forrettede forſtjellige Embeder. Men, da de ſex verds⸗ 
lige bleve inddragne under Kronen, ſaa valgte man 
ved ſlige Hoitideligheder altid ſex af de fornemſte Herrer, 
fom gik i deres Plads, Prindſerne af Blodet og de fes 
gitimerede Prindſer vare fødte Pairer I: de havde alle 
Pairverdighedens Rettigheder og Fortrin ſaaſnart te 
havde naaet det 2ode ar. Pairerne havde Sæde og 
Stemme i Pariferparfamentet, og bivaanede ſammes 
Forfamlinger ved vigrige Forfald. Med Revolutio— 
nen forfvandt Pairverdigheden, der igjen oprettedes 
af Ludvig 18de, under hvem Pairerne i Frankerig 
fom i England kom til ar udgjøre et eget Kammer: 

k 

Paiſiello (Giovanni). Capelmeſter hos Kongen af 
Neapel 2c., er født den Ode Mai 1741 i Tarent, hvor 
hans Fader med Udmarkelſe udovede Dyrelagevidenſta⸗ 
ben. Fra ſit ste til fit 13de War beføgte han det dervær 
rende Jeſuitercollegium. Man bemærkede ſnart, at 
han havde en ſtjont Contrealt og et fortreffeliat Øre. 
En vis Chevalier Carducei, der ſom Kjender og Ynder af 
Kunſten, havde overbeviift fig om Drengens heldige An—⸗ 
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læg, raadede Faderen, at fende ham til Neapel og der 
fade ham ſtudere Muſiken. Kun efter lang Modſtand 
funde Forældrene begvemmne fig til at ſtille fig ved deres 
enefte Søn. Endelige ſamtykkede Faderen, lod ham 
endnu to riltre Maaneder underviſe i Tarent i Muſik⸗ 
kens forſte Elemenſer, og ledſagede ham 1754 til Near 
pel, hvor Paiftello traadde ind i Conſervatorio di St. 
Onofrio, ved hvilket den berømte Durante var Lerer. 
Han nød denne Meſtets Underviisning; blev efter fem 
Aars Forlsb den føre blandt Inſtitutets Elever og blev 
endnu fire ar i ſamme. Han componerede Meſſer, 
Pſalmer, Motetter, Oratorier og et comiſt Intermez⸗ 

zo, hvilfet ſidſte ſtaffede ham det Hverv at componere 
en Opera for Theatret i Bologna 1763. Fra denne 
Tid fortfatte han fine Arbeider med nafbrudt Iver. 
Han bereiſte Italiens Hovedſteder og bragte fine Oper 
raer pan Skuepladſene. Hans Rygte udbredede fig og - 
alerede ſtod ha ———— med ét Londoner⸗Thea⸗ 
ter, da han fif et. Tilbud fra det rusfiffe Hof, ſom ban 
modtog paa meget hæderlige og fordeelagtige Vilkaar. 
Han gif til Rusland 1776. Foruden adffillige Com⸗ 
pofittoner udgav han og her et theoretiſt Verk for Kei⸗ 
forinden, hvorfor fan belønnedes med en Penfion af 
900 Rubler foruden hans betydelige Sage. Efter et 
niaarigt Ophold i Rusland, vendte han tilbage til Nea⸗ 
pel igjennem Wien, hvor han componerede Caftis Kong 
Theodor for Keiſer Joſeph 2den. Ferdinand den 4de 
tog ham i Tjeneſte ſom Capelmeſter med 1200 Du 
caters Gaͤge. Denne Forbindelſe hindrede Paiſiello 
fra at modtage de Tilbud, der ajordes ham fra Berlin, 
Petersburg og London. Da Neapel revolutioneredes 
1799 og Hoffet fingtede til Sicilien, udnævnte den nye 
Reg ering Paiſlel⸗ til Nationens Muſikmeſter. Efter 

den kongelige Families Tilbagekomſt gjorde man ham 
Det til Forbr — at han havde modtaget dette Embe— 
de; han blev fat i Fengſel, hans Gage blev inddra—⸗ 

gen, og fun Agtelſen for hans Talenter reddede ham" ” 
fra Dødiftraf.  Førf efter to Aars Forløb traadde 
han tilbage i fine forrige Forhold. Han havde rids 
fig nok ſtedſe en ſtor Forkjerlighed for de Flanſte 
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dette beviſte han blandt andet ved en Sorgecantate over 
General Hoches Død, hvilfen han ſendte til Paris til 
Concurrens. I Aaret 1801 gav Bonaparte ham der 
Hverv nt componere et Te Deum til Fredsfeften i Pa⸗ 
vis, fom opførtes ved Paaſte 1802 i Notre Dame. Paa 
famme Tid gif han ſelv, med fin Konges Tilladelſe, efter 
den førfte Conſuls Onſte ti! Paris, for at componere 

hyvad Conſulen overdrog ham. Han blev modtagen paa 
det meeft ſinigrende. Man tilbød ham forffjellige Em⸗ 
heder paa de meeſt hæderfulde Betingelſer. Paiſtello 
[od fig noie med at være Director ved Capellet, ſom ban 
dannede af de fortrinligfte Kunſtnere. "Foruden adfæillis 
ge Meſſer, Motetter, Bønner 6. famt Operaen Proſer⸗ 
pina, componerede han her en ſtor Meſſe for to Chore, 
et Te Deum og nogle Bønner til Keiſerkroningen. 
Men, da Climatet i Paris ei behagede hang Kone, bad 
fan, efter halvtredieaars Ophold, om fin Afſteed og 
gif tilbage til Neapel. Formedeilſt fin -fvæltede 
Sundhed funde han ei modtage et ſenere Forſlag at 
gaae til Paris, Paiſiello fod fig nøje med aarligt 
af fende Napoleon en Kirkemuſik til den 15de Aus 
guſt. Da Joſeph Bonapatte beſteeg Neapeis Thros 
ne befræftede han fam i hans Embede med en Gage 
af 1800 Dukater. Napoleon meddelte ham Wres⸗ 
legionens Kors med en Penſion af 1000 Franker. 
Han blev og udnævnt til Medlem af det kongelige Sel⸗ 
ſtab i Neapel og Préſidenti Directionen for det 
kongelige Conſervatorium. De ſamme Embeder bekla— 
dede han under Joachims Regjering. Blandet Paiſi⸗ 
ellos mangfoldige Compoſitioner have nogle erholdt 

det meeſt udeelte Bifald og opføres endnu paa Eu— 
ropas førfte Theatre, Hettil høre af hans comiſke 
Operaer: La Frascatana, Le-duc VUontesse, Il Re 
Teodoro, 1 Barbiere di Seviglia, il Furbo mal 
accorto D, Anchise Campanone, La modista 
raggiratrice, I Zingari in fiera, Dal finto il 
vero, L'inganno felice, L?Arabo cortese, L'amor 
contrastato, Il. Tamburro notturne, La pazza 
per amore, L'innocente fortunata, Il matrimo- 
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nio inaspetatto, La serva padronå, I filosofi ima- 
ginari, Le gare generose, La grotta di Trofonio; 
da af de alvorlige Operaer: La Diffata di Dario, 
L'Elfrida Il Pirro, La Nitteti, L”Antigono, 
Lucinda ed Årmedoro, L'Olimpiade, I] Demetrio, 
L”Andromaca, La Fedra, Catoni in Utica, I gi- 

uochi d'Agrigento Zlandt hans Kirkemuſikſtykker 
udmarke fig Paſſionen, Meſſen for to Chore, "Te De- 
um, Wotetterne og Sorgeſymphonierne. De Egen⸗ 
ſkaber, der characteriſere Waiftello, ere en ualmindelig 
Frugtbarhed i Opfindelfen og en lykkelig Lethed i at ud» 
finde naturlige og originale Motiver, et fjeldent Talent 
at udvikle dem ved Melodiens Hjelpemidier felv og for— 
ſtjonne dem ved ftedfe intereſſant Detail, Begeiftring og 
Overlæg i Udførelfen, en Smag, en Ynde og et Liv é 
Melodien, hvorved ban er bleven et Monſter for fine 
Efterfølgere Alle hans Varker udmarke fig ved Sims 
pelhed, Correcthed, Elegans, hang Accompagnements 
ere klare og tillige glimrende og af ſtor Virkning. 
Skjondt Yndighed ſynes at være hans Hovedtrek, for⸗ 
ftaaer han dog meget godt at vexle Tone og gaae over 
fra det Lyſtige, Naive og Runftløfe til det Pathetiſte, 
Grandioſe og ſelv Frygtelige, uden derfor at fornægte 
Ynde og Siirliabed. Faa Componiſter have vaft en [aa 
almindelig Intereſſe ſom Paiſiello. 

Paladin. Saaledes kaldtes oprindeligen Ridder⸗ 
ne i Carl den ſtores Kriasfolge. "Ved Romanſtkriverne, 
der fortalte ſammes Eventyrer og Heltebedrifter, kom 
Benævnelfen i Omlob oa blev anvendt paa enhver vans 
drende Ridder, der drog paa Eventyr. 

Palafox (Don Joſé de), den berømte Forfvarer af 
Saragoſſa, og een afde førfte blande Spaniens Helte, 
der fægtede for Fedreneland og Uafhangighed, nedftams 
mer fra en fornem aragoniſt Familie. Om hans Opdras 
gelfe og Dannelſe er Inter befjendt, uden at hans Fader 
anvendte megen Omſorg paa ſamme. Dette, den als 
mindelige Nationalcharacteer og en alvorlig Tid have 
udviklet hans fieldne Anlæg, Fredsfyrſtens Regjering 
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havde opbra gt alle Gemytter; den ſtjendige Proces mod 
Peindſen af Aſturien i Eſcurial havde bragt Spaendin— 
gen og Forventningen om en bedre Tingenes Tilſtand til 
det Hoieſte. Intet oprørte til enhver Tid Spanieren 
meer end Uret og Undertrykkelſe. J Aaret 1808 rykke⸗ 
de franffe Tropper mod Madrid og nu brød Hadet mod 
Fredsfyrſten, der havde opoffret Nationens Berømmelse 
fe og Fyrſtens re, løg i Aranjuez. Med lidenfſkabelig 
Jubel blev den unge, hidtil undertrykte, af fin egen 
oder forfulgte Ferdinand hilſet ſom Konge af hele Paz 
tionen. Men t denne Glæde blandete fig en ſtolt Na⸗ 
tions Forbittrelſe og et glødende Folkehad imod de Frans 
ſte. De driftige og kraftige Mænd, dog fornemmeligt 
Qwvinderne (thi dette Kjøn ér ſaavel i Had ſom Kjerlighed 
det ſterkere) fom i Ild og Flamme, da fremmed Vold og 
Lift- truede ar kaſte fine Slynger om Spaniens Nakke. 
Imidlertid havde her ſom overalt, England undtagen, 
Adelen i det Hele mindre Spandekraft og ophsiet Folel⸗ 
fe end Folket. Utilſtrekkelighed i Sindelang og Daad 
gjorde de Store mistænfÉte for den lidenffabeligt ophidſede 
Borger. Mangen ærlig Hidalgo, der var bleven graae 
i Verdigheder og re, men uden kjek Mandighed, blev 
et Offer for Folkeraſeriet. Deſto mere gjorde man af de 
Faa blandt de Store, der handlede i Folkets Aand. Een 
af dem, der ſtaffede fig meeſt Anfeelfe var Palafox. 
Han havde ledſaget Ferdinand den 7de til Bayonne. Da 
han fane fin. Konge bedragen og fangen, flygtede han og 
begav fig til Saragoſſa, Hovedſtaden i hans Fadrene⸗ 
land, fom før Krigen talte 60000 Indbyggere. Her 
anvendte han med ufædvanlig Virkſomhed Alt, for at 
hindre de Franſkes Indfald i Aragonien. Tillige traads 
de Folfet i Syden under Vaaben. J Sevilla dannede 
fig en Inſurrections-Junta. Ogſaa Navarra og Cataz 
lonien bevebnede fig imod Frankerig ſaavelſom Aragonis 
en. J Saragoſſa ſtjode Bønderne Oberſten for et Dra— 
gonregement og myrdede 33 andre Officiererer ved ſam— 
me Regiment ſom Tilhængere af de Franſte og Fædrenes 
[lands-Forrædere. Snart opkom ogfaa her en Ynfurrecz 
tions⸗ Junta, der erflærede Medlemmerne af Bayon— 
ner» Juntaen i Achten og fatte hoie Priſer paa deres 
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Hoveder. Napoleons Hare i Spanien ſaae ſig overalt 
udfatte for et dødeligt Had ag omringede af et forbittret 
Foli i Opſtand. Saaledes tog Inſutrectionskrigen fin 
Begyndelſe i Spanien i Mai 1808. J Norden og i.Cas 
ſtilien ſeirede vel Den franſte Krigskunſt over dei vildUors 
den gierende Folkemaſſer; men ĩ Syden ordnede Caſt an⸗ 
nog og i Aragonien ledede Palafox Opſtanden medHeld. 
Mu brød General Lefevre med 30006 Mand op fra Pam⸗ 
pelona imod Saragoſſa; ban flog en Inſurgenthob ved 
Fudela og lod Anfsreren henrette. Men denne Seier 
vår forgjeves! Saragoſſa modſtod, og derhen flygtede 
bevæbnet Enhver, ber ei forteivlede om Fedrenelandet. 
Aragoniens Hovedſtad blev Brendpunktet for den ſpanſte 
Inſurreetion. Her udſtedede Inſurgenternes Hovdinge 
de heftigſte Proclamationer. Her erflærede Palafox, 
efter den ſterkeſte Apoſtrophe til den franffe Keiſer, den 
gæte Mai, at Napoleon, at alle Medlemmer af hans 
Familie, at hver franſk General og Officier Fulde være 
perſonlig anfvarlig for Ferdinand den 7des, hans Broders 
og Onkels Sikkerhed. Det var altſaag Keiferen meget 
magtpaaliggende at bemægtige fig denne Stad, Derfor 
beredtes allerede den 2den Juli. Viviſtonerne Lefevre og 
Verdier Saragoſſa; de toge Kloſteret St. Joſeph med 
Storm og floge en Broe over Ebro, der var færdig ben 
12te, faa at Staden nu var fuldkommen indfluttet, Ans 
greb og Forſvar afvexlede nu uden Regeimæffighed, men 
med magelss Forbittrelſe paa begge Sider. Den 2den 
og 3die Aug. blev Staden beſtudt. Tidligt den 4de 
trengte den ſtormende Fiende igjennem Breſchen og bes 
megtigede fig Porten Sannigrazio. Lefevre (od nu tils 
byde General Palafox en Capitulation, men denne ſva⸗ 
rede fort fom en Spartaner: „Krig paa Knivſtik.“ De. 
Franſke faae fig derfor nødte til at beleire Huus for Huus 
eller tage dem enfelt med Storm. Saaledes bemægtige, 
de de fig Carmeliterporten og 14 Kloſtre. Desuagtet 
holdt Palafox ſig, underſtottet ved de af Munkene til 
den meeſt haardnakkede Modſtand opflammede Indbyg⸗— 
gere, i den ovrige Deel af Staden. Han kunde haabe 
Undfætning, da han ſandſynligviis var underrettet om, 
at de franſte Generaler Dupont og Wedel havde maatte 
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overgive fig med deres Armeecorps ved Baylen og at 
Spanierne i Valencia havde tilbagedrsvet General Mons 
ceys Angreb. Imidlertid fé Gan og Efterretning om 
* ſpanſte General Cueſtas Nederlag ved Medina del 
Rid fecco, og at Napoleons Broder, fom denne, havde 
faaet erÉlæret til Konge i Spanien, var rykket ind i Ma⸗ 
drid (den 20de Juli). Men dette nedflog. aldeles ikke 
Befætningens og dens. fjæffe Herſorers Mod. Hans 
roder bragte en Forftærfning af 2000 Mand og en 
ſterk Tilforſel af Munition lykkeligt ind i Staden. 

Dette nodte de Franſtke til at ophæve Beleiringen Natten 
imellem den 13de og 14de Auguſt. Ved dette heltemo⸗ 
dige Forfvar af Staden grundede Palafox ſinBerommelſe 
ſom Borger, Kriger og Feldtherre i denne ſom i den ans 
den og endnu blodigere Beleiring. Men alle Stadens 
Indbyggere kappedes og med ham i Opoffrelſe og Stand⸗ 
haftighed. Fornemmeligt maa Grevinde Burita nævs 
nes ved denne Leilighed, da bun indgik en Forbindelſe 
med de fornemſte og rigeſte Damer om at bjelpe de Saa⸗ 
rede, Man fane hende og andre fornemme Damer ufor⸗ 
færdede midt imellem' Kugler, Bomber og Gevarild, at 
ræffe Krigerne Vederqvægelfe og Hjelp. Denne Aand 
hævede nu den hele ſpanſte Nation. Kong Joſeph fors 

" Tod Madrid alerede den ifte Aug. og traf fig tilbage tit 
Vittoria med de enkelte meget ſpekkede franſte Armee⸗ 
corps· England havde indgaaet en Of⸗ og Defenfive 
Alliance med den ſpanſte Nation imod Frankrig og den 
høie Junta bragte en Armee paa Benene af meer end 
100,000 Spanier under Anførfel af Generalerne Pala⸗ 
fox, Caſtannos, Caro, Cueſta og Blake. Den forſte 
havde nemlig forligt fig med Juntaen, hvis Befalinger 
han i Begyndelſen ei altid agtede og underkaſtede fig fams 

me for at fremme almindelig Enighed, faa at han fra 
fin af 25000 Mand, for Størftedelen bevæbnede Bøns 
der beftanende Hær, fendte 10000 Mand for at under 
ſtotte den i Catalonien commanderende General Veres i 
nærmere at indſlutte Barcelona, Nu førte og Marquis 
de Romana 10000 Spanier af Bernadottes Hær fra 
Danmark, over England tilbage til — Junot 
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blev nødt til at rømme Portugal. Hvo maatte nu ei 
anſee Halvoens Befrielſe ſom vig? Wen den fpanffe 
Junta og ſammes Harforere tabte ved de nyhvervede 
Hæres Udruſtning og Vaabensvelſe den Tid, da Blake 
pg Cueſta underſtsttede af Englænderne fra St. Ander 
funde trænge frem mod den Fiendens høire Fioi, men 
Caſtannos, Caro'og Palafox angribe Fiendens venſtre 
Flsi og drive de Franſtke tilbage over Pyrenæerne. . Ders 
for udførte nu Napoleon fine i Erfurt ſikkrede Planer. 
Seitene ved Eſpinoſa, Burgos, Tudela og pan Hgies 
ne ved Somo-Sierra, Erobringen af St. Ander og 
Madrid underfaftede ham Navarra og Caftilien, me⸗ 
dens Marſchol Moncey drev General Palafox, der fra 
15de Nov. 1808 forajeves havde føgt over Pampelona 
at komme de Franſtes venfire Floi i Ryggen, tilbage 
tilligemed den fpanfe ved Tudela den 238 Nov. flagne 
Centralarmee, til Sarageſſa. J Januar det følgende 
Aar bleve Englenderne tvungne til at indſtibe fig i Co— 
runna; St. Cyr erobrede Roſas og undſatte Barcelona; 
men Victor flog Levningerne af de ſpanſte Hære ved Cus 
enga. Da haabede Napoleon, at kunne vinde den. fyds 
lige Deel af Spanien og Portugal ved Overtalelſe og 
Trudſler, og at Saragoſſas Erobring nu fun var tilbage 
for at fiffre hans Magt paa Halvsen. Men her ftandfede 
Palafox anden Gang Keiſerens Planer; og den ei uns 
dertvungne Deel af Spanien fif derved Tid, at bringe 
nye ære paa Benene, Moncey havde nemlig, ſtrax 
efter Seieren ved Tudela, med denvenſtre franffe Floi 
forføgt Angreb paa Saragoſſa, hvis Befætning, de aras 
goniffe Bonder iberegnede, beftod neſten af 50000 
Mand. Naſten alle Borgerne vare under Baanben. 
Sønder og Borgere, med hvilke omtrent 10,000 Mand 
Linietropper forenede fig, vare regelmasſigt inddeelte i 
Regimenter, hvert paa 1000 Mand. Palafox havde 
forfynet uhyre Magafiner, og 200 Kanoner forfvarede 
Staden; meer end alt dette udrettede dog Indbyggere 
neg begeiſtrede Mod, hvilket raſende Munke, der ſom 
Officierer anførte Folfetropperne, endnu mere opflamme⸗ 
de ved daglige Underværfer af Mariebilledet af Pilar 
(Nuestra Sennora del Pilar), Saragoffa er ingen 

* 
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faſt Stad; dens Mure ere uden Baftioner, Halsmaaner 
og Taarne. De Beleiredes eneſte Hjeſpemidler vare 
deres faſte Huſe af Muurſteen og de fnævre, krumme 
Gader, Moncey indfluttede Staden i, Ferſtningen et 
gandſte, fordi han haabede at. bringe Indbyggerne til 
Overgivelſe ved Efterretningerne om den franffe Vaaben— 
lykke og Caſtiliens Underkaſtelſe; men forgjſeves. De 
gamle Spaniers Aand, der faa kjekt forfvarede Sagunt 
og Numantia, levedeendnu i de ſtolte Aragonier. J 
Saragoſſa tænfre og følte Børnebørnene ſom deres For— 
fædre hundrede Aar før i den ſpanſte Arvefslgekrig. Her 
havde det Partie, der vilde fætte en oſterrigſt Prinds 
pan Thronen, fit Sæde. Denne Stads Erobring var nu 
den franſke Keifer vderft vigtig. Foruden Moncey ble— 
ve nu oaſaa Mortier, Junot og tilſidſt Lannes ſendte 
med en Magt af 60000 Mand for af fætte fia i Beſid— 
delfe af Aragonien og erobre Saragoſſa. Men hvert 
Skridt maatte Éjøbes med Blod. Ovinderne opmun— 
trede deres Medborgere midt i den blodige Kamp; Kas 
honererne [ode fig hugge i Stykker paa Kanonerne, før 
Fienden funde erobre dem og næften alle ſpanſte Solda— 
fer vare dræbte, da Suchet endeligt den 20de Dec. 
1808 tog St. Lamberts befæftede Hoie paa den hoire 
Ebro⸗-Bredde med Storm, medens General Gazan erobs 
rede S. Gregorius's Hoie paa den venſtre. Nu paatog 
Junot fig Overcommandoen i Monceys Sted. Han var 
driſtig og tapper fom en Grenadeer, i hvilfe Egenſkaber 
han lignede Palafox, men ſtod under ham i Talenter. 
Men Keiferen havde givet Junot fortræffelige Ingenis 
eur; og Artillerie⸗Officierer. Ingenieur⸗Generalen Las 
coſte forberedede i Alagon Alt for at erobre Saragoſſa 
ved en underjordiſt Ild, ved Miner, Den iffe San. 
bemægtigede Junot fig efter den heftigſte Modſtand Klos 
ſteret St. Joſeph og Huerbabroen, faa at mån nu kunde 
fÉride til en formelig Beleiring. Men neppe havde Der 
leirerne oprettet nogle Verker, før Palafox foretog fig 

et lykkeligt Udfald og forffyrrede dem. Det ſykke— 
des ham almindeligt, da han ved falffe Angreb freds 
fe bortvendte Junots Manner he det rette 

: £ 2 
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Punkt. Hans Skarpſyn og hans Erfaring tilintet⸗ 
gjorde Generalerne Dedons og Lacoſtes meſterlige Pla⸗ 
ner. Junot vilde udrette ved Magt, hvad der et 
vilde lykkes Kunſten; men han tabte fine bedfte Tropper, ” 
i fine gientagne uregelmeſſige Angreb, der ofte vare 
frugtesloſe og ftedfe meget mordere, Napoleon blev 
nu utaalmodig. Han fendte Marſchal Lannes, Hertug 
af Montebello mod Saragoſſa, for af gjøre Ende paa 
Kampen. Lannes, ſom ankom i Leieren den 20de Jan., 
forbandt megen Forſtand og Koldblodighed med den meeſt 
ſieldne Uforferdethed. Tilden 26de Januar tilbagedrev 
det øverlægne franffe Cavallerie de enkelte Angreb, 
ſom Palafox forføgte paa flere Punkter for at uleilige 
Fienden. Aragoniernes Hovedſtyrke, ſom Palafox's 
Broder havde ophidſet til den meeſt forbittrede Modſtand 
for at ſkaffe Saragoſſa Luft, ſtod ved Alcaniz. Mod 
denne fendtes General Vatier, ſom forſt, efter flere 
morderffe Fægtninger, bemægtigede fig denne Poſt med 
Storm, og fiffrede derved Tilførfelen til Beleiringsha— 
ven. Den 26de Januar aabnedes derfor Batterierne og 
alerede Dagen efter fyntes der forſte Stormhul tilgjenge- 
ligt. Franſkmendene indtoge ogſaa virkeligt, fEjøndt 
førft efter blodig Anſtrengelſe, Kloſteret Santa Gracia 
og omtrent 30 Huſe i Staden med Storm, men havde 
derved endnu fun vundet lidet, da Spanierne forfvarede 
hvert Huus. Tre Mineragkker maatte ledes ved Siden 
af hverandre for at trænge ind i Stadens Indre, hver 
Dag ſprengte vel tv eller tre Miner et Antal Hufe i Luf⸗ 
ten, men Beleirerne vare tvungne til at aabne fig Fors 
Bindelfesveie midt igjennem Huſenes Vægge. Hvert 
Kloſter og hvert Huus af nøgen Fafthed havde Palafox 
ladet forſyne med Skydehuller og ſette Skyts i ſamme. 
Den angribende Deel maatte ſprenge Mure og Porte ved 
Miner eller Petarder; felv i Kloſternes Indre vare Cors 

ridorerne gjennemffaarne oa forſtandſede med UldfæfÉe; 
ja undertiden havde de Franſke erobret Halvdelen af et 
Kloſter og Spanierne forfvarede endnu den anden Halve 
part med Raſerie og Forbittrelfe. Tvert over Gaderne 
giorde Beleirerne Lobegrave af Jordſekke før paa nøgen 
Maade at beÆntte fig mod de Beleiredes mordere Mus 
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ſtetild. De maatte tit igjen forlade Huſe, ſom de ale— 
rede havde erobret, fordi det var umuligt at modſtaae de 

rafende Spaniers Fremtrengen. Endeligt naaede Des 

leirerne ved Minekrigen, hvilken Spanierne ei forftode 

godt nof for at lede Contraminerne, til Corſo og Quaier⸗ 

ne ved Ebro. Corſo, Saragoſſas Hovedgade, blev gjens 

nemffaaren ved flere bedekkede Gange, og to Mineovne 
ſprengte de fromme Skolers og Univerſitetets vidtløftige 
Bygninger i Luften.  Kirfen, hvori det undergjørende 

Mariebillede befandt fig, gjennemboredes af Bomber, og 
Forftaden paa den venſtre Bred af Ebro blev tagen med 
Storm den 17de Febr, under Ilden af et Beletringbatte⸗ 
rie paa 50 Kanoner, Blodet flød her i Stromme. Bros 
en, hvorover Svanierne funde redde fig indi Staden, 
blev befat af Divifionen Gazan, o3 4000 Spanier, den 
ſtorſte Deel af de ſpanſke Linietropper, ſom fiden den 
zode Febr. havde forfvaret de vigtigfte Poſter, maatte 
overgive fig ſom Fanger. Nu tabte den Commifjion é& 
Staden, der paa alle Pladſe havde ladet opreiſe Galger 
for deri at hænge Enhver, der tafede om Overgivelſe, fin 
frygtelige Anſeelſe; Palafex, der var ſvakket ved faa 
mange Anftrængelfer, blev ſyg; uden ham fandt hverken 
Eenhed eller Beſtemthed Sted. Derfor gjorde Juntaen 
endeligt Forflag til Underhandlinger, men Montebello 
troede den ikke. Han lod tvertimod endnu den 18de 
og 19de Febr. tredive Huſe fprenge ved Miner. Den 
33te franffe Sulletin bevidner de enkelte Omftændigs 
heder ved dette overordentlige Forfvar, hvorledes Mun—⸗ 
kene fægtede i de forrefte Rekker, hvorledes Ovinder og 
felv Børn gave de overordentligſte Prøver paa det fields 
nefte Heltemod. Den franffe General Lacofte, en dues 

J lig Ingenieur, blev ſtudt, og over 20000 Spanier vare 
faldne i Kampen. Saragoſſa var bloten Dynge af Rui— 
ner, en ſtor Valplads. Lannes afſlog Palafor en Cas 
pitulation. Slottets Overgivelſe blev alene aftalt med 
Juntaen. Garniſonen firafte Gevær og blev krigsfan⸗ 
gen, De franffe Tropper befatte Staden den 21de Febr. 
og Slottet om Middagen. Efter franfe Beretninger 

ſtrakte 15000 Fodfolk og 2000 Ryttere Gever og ober⸗ 
leverede Seierherren 40 Faner og 150 Kanoner. J 
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Hoſpitalerne [aae 173000 Mand. Saaledes falde Sar 
ragoſſa. Venturini og Zſchoke have giver Efterretning 
om Saragoſſas Beleiring ſaavelſom den franſke Marechal 
de camp. Sarrajin i hans: Histoire de la guerre d” 
Espagne et de Portugal de 1807-1844, Paris 
1814. — Den ſyge Palafox blev behandlet med Haard⸗ 
hed og længe holdt ſom Fange i Frankerig. Efterat Trac 
taten i Valencay var flutter. den 11te Dec. 1813, hvil: 
ken Cortes, ſom bekſendt, forfaftede, blev Palafox los⸗ 
ladt af fit Fangenſkab. Han bragte dengang Cortes i Mar 
drid den Stippiemenfar- Mvtifel til hiint Fordrag, hvore 
efter Catalonien ſtulde rømmes af de Franſke og Krigés 
fangerne udvexles; tillige ſendte Ferdinand 7de ved ham 
Befafing til Regentſtabet, at fuldbyrde hiin Tractat, 
ved af melde famme fin Ankomſt til Spanien. Vedden 
fort efrer paafølgende Opløsning af Cortes erklærede Pa— 
lafox fig for den uindſtrenkede koöngelige Magt:  Ferdis 
nand udnævnte ham 1314 til &Seneral » Cavitain eller 
Statholder i Aragonien, hvor han med Kraft ſtandſede 
de i Saragoſſa og andre Steder af Borgermilitſen vakte 
anarchiſkte Uroligheder. Den $de Mai 1315 overgav 
Kongen ham tilligemed General Giron Overanforſelen 
over Aragoniens Armee, ſom i Forening med Cataloni— 
eng og Navarras Tropper ſtulde rykke mod —— 
Grandſer. 

Palais Royal, Middelpunktet af Paris, blev fig 
ftedfe ligt i Characteer, hvor ofte def og forandrede Navn. 
Dette Pallads er med fin Have, fine Gaarde, Gallerier og 
Arkader det famme for Paris, ſom Paris er for Europa. 
J Maret 1636 anlagde Cardinal Richelieu det paa Rui⸗ 
nerne af Hotel Mercoeur og Rambouillet; der byggedes 
paa det i fyv Mar. Richelieu fod derpaa fæfte Indſkrif⸗ 
ten: Palais cardinal; hvilken foftede Pariſerne meget 
Hovedbrud, da de ei ret vidfte, om det Fulde betyde Pals 
ladſernes Pallads eller Cardinalens Pallads Cardina— 
[en lod indrette en Skueſpilſal deri og gav Pariſerne Ad⸗ 
gang til alle Feſter der. Han teſtamenterede Ludvig '13de 
dette Pallads. Anna af Øfttrrig flyttede derind med 
Ludvig 14de fra Louvre, og fra denne Tid kaldtes det Pas 
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lais Royal. Ludvig indrommede ſin Broder det og foræs 
rede det fiden til.hans Sønneføn, Hertugen af Chartres. 
Fra denne Tid var Familen Orleans i Befiddelfe af Pas 
lais ronal og beboede ſamme indtil 1791. Hertug Phi— 
lip lod det under Revolutionen falde Palais Egalité. 
Han lod 1736 omhugge den ftore Allee af Caftanietræer, 
ſom indtog Længden af Haven. Widre Franføfmænd tale 
endnu med Heyrykkelſe om den : den beſtyttede mot Her 
de og Regn; fra Klokken 11 om" Formiddagen var den 
oplivet; der ſtode Banke paa begge Sider » der aldrig 
vare tomme; man faa her Menneſker fra alle Werdeniz 
dele. J Midten ſtod et Træe, der var bekſendt under 

Navn af Arbre de Cracovie; Her var Samlingspladſen 
for Politikerne. under ders Skygge feldte man Dom 
over Verdensbegivenhederne; det var ſtedſe det Sted i 
Paris, hvor man tafte med meeſt Frimodighed. En 
rigtig Finansſpeculation gav Hertugen den Idee af byge 
ae Gallerier rundt omkring Haven, for ber at forene 
meublerede Hoteller, Kiobmandsboutiker, Syille« og 
Caffehuſe, Theatre, fort ſaat Nydelſer af ethvert Slags. 
Pludſeligt bleve hundrede Ører og Sauge fatte i Bevær 
gelſe, og inden faa Dage vare de Øjønne Alleer fældede; 
Spadſeregſangerne, der vare utrøftelige over dette Tab, 
hevnede fig ved vittige Indfald. Man faldte Hertu— 
gen: Egorgeur des ombres (Skyggernes Ødelægger). 
Utrolig hurtigt voxte den nye Skabning efter Architekten 
Planer. I tre Aar vare alerede to af de ftore Floie færs 

Dig, i hvis Arkader de pynteligſte Kiöobmandsboder fand— 
tes ved Siden af hverandre; dog plantedes tillige nye 
Alleer. - Tidligere nemlig 1781 var Palais royals Over 

rahuus opbrendt. Pariſerne vare utrøftelige over Tas 
bet af denne deres Feeverden, indtilen Laftdrager, der 
fad paa en Vogn af reddede Theaterklader fif det Ind— 
fald, af paafætte fig en romerſt Helts Hjelm, hange et' 
kongeligt Purpur om ſia, og ſtaaende opreift-fjøre igjene 
nem nogle Gader med Jupiters Lyn i den ene Haånd og 
et Nymphegevandt i den anden. Man loe, glemte 
Ildlos, Fare og Tab over Spøgebroderen og bar alerede 
næfte Dag Baand: Couleur du feu d'Odera. Siden 
blev Operaen førft flyttet til Porten Sr. Martin og 
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derpaa til Hue de la loi, hvor den endnu findes. — Men 
Theatre frangois hører endnu til Palais Royals Bygnin⸗ 
ger, ligeſom og Theatre du Vaudeville er indenfor. dets 
Grendſer; Salle Montanfier er for Liniedandfere og - 
lignende Kunſtnere. J Aaret 1302 erholdt Palais 
doyal Navnet Palais du Tribunat. Folketribunernes 

Forſamlingsſal blev indrettet cirkelformig og omgiven 
med en Rakke joniſte Soiler. der bar Galleriet for Til— 
horerne. Bed Salens Indgang fandtes to colofjale 
Statuer af Demoſthenes og Cicero. Hovedindgangen 
til Palais Royal er fra Gaden St. Honoré, Pladſen 
foran ev beftandigt bedekket meden Mængde Vogne og 
Menneffer, dog ev den hverken rummelig eller elegant. 
Den ofte meget farlige Trykken og Støden erindrer den 
Reiſende om, at han befinder figi enftor StadsForeningée 
punkt, dog marker han ei her endnu noget til den overs 
modigſte og finefte jordiæ- fandfelige Livsnydelfes Tone. 
Fra Chateau d'eau (en Bygning; hvor Vandgjemmerne 
for Tuiferierne og Palais Royal ere anlagde) feer man 
hiint Tryllepalladſes hele Facade for fig. To Pavillon 
med joniſke og doriffe Soiler, hvoraf hver er prydet med 
et Fronton og Billedfrøtter af Pajou, forbindes ved én 
Muur, der er giennembrudt ved Soiler og fra begge Sis 
der har tre Indgange i Palladſet. Denne Muur fores 
kommer for hoi imod Bygningen felv, der er fun omtrent 
engang faa hoi til. Har man fnoet fig igjennem Trængs 
felen ind i den førfte Gaard, faa udbrede to Floie fig for 
Diet, hvilke ligeledes ere prydede med joniffe og doriſke 
Pilaſtre. Nu træder man ind Veſtibulen, der ledeg 
fra den forſte Gaard ind i.den anden, fordum faldet la 
cour royale. Store doriffe Soiler hæve fig paa begge 
Gider, men deres Virkning forftyrres derved, at der i 
og under ſamme er er faadan Mangde Boder ſammen⸗ 
trængte, at man neppe fan komme igjennem Søileværs 

fer, Denne Deel af Palladſet var Hertugerne af Orleans 
Bolig og overgik i Pragt og ſmagfuld Indretning al Fo⸗ 
reſtilling. Træe>Gallerier, der endnu ei ere gandſte 
færdige, løbe paa Tvers,- Boghandlere, Brochurefræme 
mere, Modehandlerſker og Baandſalgere findes her fore⸗ 
nede; igjennem diſſe Galleries de Bois træder man forſt 

— 
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ånd i den med glimrende. Arkader omgivne Haves egents 
lige Feeverden. Denne ſelv er uden Skygge, ſtiv og 
tør, Jordbunden er faſtſtampet Kiſel og Træerne ere 
fmaae og fortorres ſnart, trufne af de tilbagekaſtede Sols 
firaaler; men hvo vil og føge reen Naturnydelſe i denne 
Have? derimod er Virkningen af Arkaderne og Pavillos 
merne, ifær om Aftenen ved deres glimrende Belysning, 
virkeligt blendende. De to Sidefloie lobe i en Længde 
af 117 Toiſer og den modftaaendei en Brede af 50 Toi⸗ 
fer. Alle tre ere lige høie, Cannelerede Pilaftre af 
ſammenſat Orden herffe rundt omkring og underftøtte en 
Baluſtrade, paa hvilfen ftaae Vafer, der krone Bygnin⸗ 
gens hele Omfang. Langs med Grunden [aber et hvelvet 
Gallerie, der er gjennembrudt med 180 Arkader, mellem 

- hveranden af hvilfe der jænger en ſtor Reverbere. De 
ende paa begge Sider i to med prægtige Soiler prydede 
Veſtibuler. Feſtoner og Basreliefer pryde Mellemrum—⸗ 
mene. Over Arkaderne haver den forſte Etage ſig med 
høie palladsmæffige Vinduer, over denne den anden med 
lavere og over denne igjen Manfarderne, for hvis Vin⸗ 
duer Baluftraden løber. Der gives ingen naturlig eller 
kunſtig Livsfornodenhed, ingen grovere eller finere Lyſt 
til Sandſenydelſe, ſom man her ei fulde kunne tilfreds⸗ 
ftile. Hos denne Boghandler fan man ſporge efter den 
ælifte fom eftertiden nyeſte, efter den meeſt videnſtabelige 
faavelfom efter den meeſt frivole Bog: denerat finde - 
her.  Sværme af berømte og ikke berømte SÉribentere 
forfamle fig hos fam, og omkring dem vrimler det-af 
Critifer og Diletranter. IJ Bijouterieboden ved Siden, 
fom indtager tre Arkader, er førget for den Fattigftes 
ſaavelſom for Rigeſtes Forfengelighed: den har en lille 
Guldring for den fattige Brud og Brillant ; Armbaand 

"før den rige Fyrftinde. Denne funklende God er om Af⸗ 
tenen oplyſt -af 50 Vorfafler og ſtore Speile forøge det 
tryllende Straale⸗ og Farveſpil. Elegante Modehand—⸗ 
lerffer regjere her med deres Sceyter. Hvad den phans 
taftiffe Lune forftaaer at ſtaffe af Baand og Pettinet, 
Blomſter og Fjedre, danner fig her under en Mengde pe—⸗ 
ne Pigers nydelige Fingre : de arbeide raſtt, medens des 
res Blikke endnu raffere lokke de Forbigaaende. J dens 
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ne pene Bod findes de meeſt glimrende Silketoier, de ko⸗ 
ſteligſte Merinoer, i hiin de finefte Klædeforter, de blode—⸗ 
ſte orientalfe Shawler, her det fEjønnefte Linned, de 
finefte Broderier. Boder med Uhre af alle Slags afvers 
fe med Oplag af de meeſt ſmagfalde Porcellæner, her ere 
Knapper af, Wedgewood og Diamanter, hiſt Uhrkjeder 
af Guld, Kaardefeſter af Staalbrillanter og Sølv 1 det 
meeſt brogede Straaleſpil, her duftede behageligſte Dars 
fumer, hift fænafles Synet åf de meeſt udſogte Miniatur— 
malerier, de herligſte Kobberſtykker; og ved Siden af 
hverandre feer man Legetgi, Seværer, mathematiſte In⸗ 
ſtrumenter i broget Mangfoldighed; derimellem feer man 
fajen en God, fom. indeholder alt hvad man kan onſte af 
ftore og fmaae Møbler af den meeft udføste Smag. Den 
Kiøbe- eller See yſtne finder her alle Slags Møbler, ſom 
Seqvemmeligbed, Ødfelbed, Kunſt og Mode gave Til! 
værelfe, Pragt og Smag Lotteriecollecteurer og Penge⸗ 
virlere, Sianetfikfere og Reſtaurateurer, Paſtetbogere 
og Frugthandlerſker findes ved Siden af hverandre, De 
meeft udvalgte Lekkerheder fra alle Have og Lande findes 
øptaarnede i den berømte Boutique au gourmand, mes 

dens man i Caffé de foi finder den bedſte Sis og det meeſt 
udſogte Selffab, Fra Caffé des aveugles (yder den mun— 
trefte Muſik af lutter Blinde fra Hoſpice deg quince vingt 
medens vild Larm og fræf Overgivenhed inder fra Café 
du caveau og du ſauvages. Caffé du ventriloque drager 
ligefaa mange Gjeſter fil fig ved Vertens Narreſtreger 
fom henne i Havens Pavillon Caffé des mille Colonnes 
ved fin fra alle Sider tilbagekaſtede Glands. Alle Va— 
reri Palais Royal ere en Halvpart dyrere end i det ovrige 
Yaris, dog ſynes diffe Gallerier art ville give ef legem— 
liggjort Begreb om Handel og Vandel, da den ene 
Halvdeel af Menneffene her ftedfe handler, den anden 
fredfe vandrer. Det udvortes Liv paatrænger fig her 
faa mægtigt og faa bydende; det ſyntes faa letſindigt at 
ſpotte over aft Mandeligt, over det Indvortes, Rene, 
Hellige, Sadelige og Naturlige, art den ufordærvede 
Fremmede vift nok ſnart ønffer fig bort fra denne bedaa— 
rende Lyſtlabyrinth, faa indtagende ogfaa dens Pragt er. 
23 tog ere de bvre Sale endnu mere tillokkende for de 

v / * 
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Uer farne end Gallerierne. Her findes i forſte Etage 
mellem rige Magaziner og glimrende Reſtaurateurſale 
hine berygtede Spilleværelfer, hvor Roulette og Rouge 
et noir paa grønne Spilleborde qvæle den ſidſte Gniſt af 
Pariſerkornuft; hev boe de berygtede Heterer, der fun 
hos et Folk, der fan la Pucelle udenad, vare iftand til at 
nage en faadan Tone og flige Fordringer, Den førfte 
og fornemſte Claffe af dem er bekjendt ſom femmes du 
monde; alle andre lavere Arter fværme her omkring 
med Sommerfualeforfængeslighed; hvor e egant og fmags 
fuldt de og ere flædte fØjelner dog et fun nogenlunde øvet 
Mie dem fra andre Ftuentimmer. De fpadfere for det 
meſte to og fo, ofte ledſagede af en Bonne; deres Clas— 
fer ere faa forſtjellige ſom Claſſerne af der Publicum ſelv, 

der kommer i Palais Royal. - De flefte boe i anden Eta— 
øe og i Manfarderne: Omgangen med dem af de øvre 
Claſſer er hoiſt forforiſt; de flejte ere meget ſmukke, vits 
tige, belæfte, levende og indtagende, de forſtage at hyk— 
le udvortes Anſtand, og ſaaledes i evig Afvexling blan— 
de ſandſelig og aandig Frivolitet i Vellyſtens Bæger, at 
den unge, lyſtne, rige Fremmede, for hvem diffe Sdr 
derkoppe udſpende deres kunſtige Væv, troer ei at kunne 
finde nøgen Glæde uden dem og bortgiver det gode Sinde— 
laug, han maaffee medbringer, for Phrynegift i lyſtig 
Tuſthandel. Man træffer vaa enhver Tid af Dagen 
Spadſeregjengere i Palais Royal, dog meget forfEfellige 
efter Dagstiden. Tidligt iler fun den alvorlige Forret: 
ningsmand, den flittige Kunſtner derigjennem for ends 

» Nu engang at tage fri Luft før han gaaer til ſit Arbeide ; 
de egentlige Beboere ligge endnu i en dyd Sovn, førft ef 
ter Klokken ofte aabnes Boderne, og efter Klokken ni 
begynde Caffehuſene at fyldes, Avislæferne ſamle fig, og 
Grupperne forøges og mangfoldiggijores. Fra Klokken 
folv til Klekken to bliver det Samlingspladſen for den 
fornemfte Verden; Damer indfinde fig og danne her 

Smagens og Modens Skole. Bankene ſtrakke ei til; 
Straaſtole, der ere henſatte under Trærne, bringes 
frem og udleies for to Sous. Sadvanligt tager Paris 

ſeren to eller fire Stole i Beſlag for fig og anbringer n0- 
get af fin indolente Perſon paa hver, Fra Klokken to til 
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hen mod fem aftager Mængden, og kun be af Filles, É 
fom man falder Cherehe⸗Diner, ſtreife endnu omkring. 
Derimod benytte Barnepiger, Ammer og Modre med 
deres Børn denne Roligheds Pauſe, men ſnart ſtrom— 
mer igjen alt hvad der fEal til Theatret hertil. Henimod 
otte indtage Femmes du monde Alleerne; den funklende 
Belysning begynder og Timerne fra Klokken $ til 11 
blive de meeſt ſtsiende og mangfoldige " Efter Klok— 
fen 11 taber Larmen fig lidt efter lidt og fun de 
Filles, der ei have gjort nogen Lykke, forfølge endnu 
de Spadſerende; Kiokken tolv er alt tomt og dodſtille. 
Da Alleerne tre Gange om Dagen beſprenges med 
Wand er Støvet aldrig befværligt, Fra Haven gaaer 
man igjennem et andet Gallerie ind i en Gaard, 
hvor ſedvanligt de herligfe Blomſter og fremmede 
Værter findes. En anden Udgang fører igjennem en 
Perron til den glimrende Rue Vivienne. ” Under 
Revolutionen var Palais Royal SÉuepladfen for de 
mærfværdigfte Scener; alle glade og frygtelige Ef— 
terretninger bleve her forſt forfyndte og udbafunede3 
man kunde ber fee alle mulige Optrin; Revolutios 
nen opflammedes, og man faae ogfaa ber dens fryg— 
telige Virkninger. Hoiſt mærfværdigt bliver ſtedſe 
dette Sted, undervifende for den Uerfarne, ſtjondt 
tit ogſaa farligt, morende og underholdende for den 
Uſtyldige og intereffant for Jagttageren af Mennes 
ffer og Sæder; et levende Malerie af den nyere 
Tids Frivolitet og Luxus, Sandſeruus og Forder⸗ 
velſe. 

Palamedes var cen af de berømte græffe Helte for 
Troia og ifær mærfværdig, fordi; man tilffriver ham 
Tærningfpillets Opfindelſe ſamt Opfindelſen af nogle 
Bogſtaver i det græffe Alphabet, Han varen Søn af 
Nauplius og Klymene. Efterat han med andre græffe 
Geſandtere forgjeves "havde tilbagefordret Helena af 
Priamus og opdaget Ulyſſes's foreftilte Galſtab i Itha⸗ 
fa, hvorved han paadrog fig dennes heftigſte Fiendſtab, 
gif han med imod Troia, og havde en fortrinlig Anfeelfe 
i Krigsraadet blandt de græffe Helte. Han modſatte 

i 
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fig ſtandhaftigen Agamemnons Fordringer og indtog 
felv en ridlang hans Plads ſom Overfeldtherre. Dog 
maa man lægge Marke til aft der Intet forekommer des⸗ 
angaaende hos Homer, men at det ſynes af være en Op⸗ 
findelfe af fenere Digtere, ſom overhoveder Sagnene 
om. Palamedes hupvigt ere blevne udvidede, forandrede 
og benyttede af Tragifer, Rhetorer vg Grammatiker. 
— fommer og Forſtielligheden i Sagnene om hans 
Død. Efter der fædvanligfte nedgravede Ulyſſes en 
Skat i Palamedes's Telt, og fatte denne, ved et falje 
Brev i Mistanke for en Forſtagelſe med Priamus, hvor⸗ 
paa Palamedes blev ſtenet ſom Forræder. Nogle have, 
iſtedet for Taerningſpillet, tilſtrevet ham Opfindelſen og 
Udbredelſen af Schakſpillet, ſaavelſom og Opflndelſen af 
Regning ſamt Maal og Vægt, Endnu almindeligere 
og markvardigere er det Sagn, at han ffal have forøget 
det gamle greſke af Cadmus førft indførte Alphabet, der 
beftod af 16 Bogſtaver med fire nye, der angives for— 
ſtjelligt (fædvanligt nævner man &, &, 7,7). Af Nogle 
gjøres han endog til Digter. Hoiſt markvardigt 
bliver det, at Apollonius af Thyana, en Mand, hvis 

Levnetsbeſtrivelſe, ſom den ffulde være, endnu ei gives 
og, ſom ifær, med Henſyn til den gamle græffe Cultur— 
hiſtorie, ſynes at have havt gandſte egne Ideer, vifte 

"en ſaa overordentlig Agtelſe mod Palamedes's Minde. 

Palankin er ef eget i Oſtindien meget brugeligt 
Slags Bareſtole med fire Fødder og med et temmelig 
høit Ræfværf rundt omÉring, faavelfom med et hvælvet 
Tag (Himmel) af Bambusſtokke, indvendigt belagt med 
en blød Madradſe og nogle Puder, desuden forfynet med 

"et til Jorden ræffende Forhang, der fan.træffes ned, i 
Tilfælde man vil fove i Palankinen. Den bæres paa 
Skuldrene af fire Bærere (Culierer), hvilfe have fire ans 
dre til Afløsning, oa hvilke udgjøre en egen Claſſe blandt 
Guder, den ſidſte Cafte blandt Hinduerne. De have 
Forftandere i enhver Stad, hvilke ſlutte Accord med den 

Reiſende. Man reifer temmeligt hurtigt i flige Bæres 
ſtole og tillige begvemt og ſikkert, thi Barerne ere arlige, 

godmodige og tjenfifærdige Folk. 
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Palaprat (Jean), Herre af Bigot, født i Tou⸗ 

louſe 1650 udviklede tidligt et behageligt Talent for 
Digtekunſten, og havde neppe tilendebragt fine Studier 

før han vandt adſkillige Priſer i Blomſterlegene. Han 
traadde i den juridiffe Lobebane og blev 1673 udnævne 
til Capiroul og 1684 til Chef for Confiftoriet i hans 
Fæbrensfind. Diſſe Embeder foreftod han med Berem⸗ 
melfe, men de funde ef hindre ham i, tre Gange at for» 
lade Touloufe. Den førfte Gang beføgre han Paris, 
den. anden Gang Rom, hvor Dronning Chriftina forgjes 
veg føgte at holde ham tilbage. Efter hans Tilbagekomſt 
til Yaris tog Hertugen af Vendome ham i Tieneſte ſom 
Secreteer. Er behageligt Talent til af underholde, gjors 
de ham allevegne yndet, Paleprat beayndte at arbeide 

for Theatret, og denne Tilbsielighed tiltog, da han ojovs 
de Bekjendtſkab med Abbed Brueys. Begge ſluftede 
det inderligſte Venſkab og arbeidede i Felledsſkab. De 
Stykker af Brueys, hvori Palaprat har Deel, ere fol⸗ 
gende: Le secret révélé; le sot toujours sot, ou 
le marquis paysan; le grondeur; le muet; le 
concert ridicule. Af Palaprat alene ere: Hercule 
et Omphale; les sifflets, Le ballet extravagant; 
la prude du temps. Palaprat forbandt med en li⸗ 
vende og behagelig Phantafie den ftørfte Simpelhed og 
Reenhed i Sæder, Han Vittighed havde Characteer af 
Naivetet. Hans Varker ere muntre og lette, men uden 
Noiagtighed og Omhyggelighed i Skrivemaaden. Han 
døde i Paris 1722 og havde felv forfærdiget fin Grav⸗ 
ſtrift. 

Palatinus kaldes den fornemſte ungarfe Rigsba⸗ 
ron eller Magnat, ſom vælges af Staenderne paa Landde⸗ 
gen blandt fire af Kongen foreflagne Magnater, for i 
alle vigtige Statsanliggender ar kunne træde i Kongens 
Sted, og tillige være Magler imellem denne og Folket. 
Han er ogſaa Præfident i det høie Statholderſkabsraad, 
ved Septemviralbordet (I: den Deel af den adelige Overs 
ret eller høiefte Domſtol, der afgjør Apellationer) og har 
den forſte Rang blandt Stænderne. Erfebifpen af Gran 

undtagen. Fra 1765 til Joſeph 2dens Død (1790) 
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blev denne Poſt ubefat; der udnævntes blot, hvilket og 
før undertiden havde været Tilfældet,” en Statholder i 
Hertug Albrecht af Sachſen-Teſchen; men Leopold den 
2den gjorde Ende paa Nationens Klager herover ved Val: 
get af en nye Palatin. Keiſer Frantſes Broder, Erke⸗ 
hertug Joſebh Anton, født den gde Mai dd beklader 
ku denne Vardighed. 

Dalermo, —— i Kongeriget Sicilien i 
Val di Mazzara, ligger ved en Havbugt mellem Forbjers 
gense Monte Pellegrino og Capo Saffarano. Dener ſtor, 
ſmukt bygget og velbefæfter, Havnen beſtyttes ved to 
faͤſte Slotte. Indboggernes Antal, der for hundrede 
Aar ſiden belob fig til 200,000, er nu falder til omtrent 
140;000. Staden beftaaer af fire Hoveddele: skel de 
fortrinligfe Bygninger høre Vicekongens Pa ufads, Er 
febiffopvens Pallads, det ſtore Hoſpital, Sr. —— 
ſteret, Jeſuiternes forrige Profeshuus, den erkebiſtoppe— 
lige Domkirke, Raadhuſet og adſtillige af Marmor og 
Alabaſt opbyggede prægtige Kirker og Porte. De to Hos 
vedgader Caſſero og Strada nuova krydſe hinanden midt 
i Staden og danne en regelmaſſig Ottekant, Piazza Vil⸗ 
lena, der er prydet med meget Fjørne Bygninger, Saa— 
vel Brolegningen ſom Gadeopiysningen om Natten ere 
fortreffelige. Univerſitetet, Academia Reale, har et 
"betydeligt Bibliothekf. Staden driver en meget vigtig 
Handel. Den afgiver de flefte ft ficilian ſte Produkter ſom 
Hvede, Vine, Sydfrugter, Olie, Manna 2c. til Udlan⸗ 
det og forfyner Øen igjen med Specerter og Manufactur⸗ 
varer, Der løber i Gjennemfnit aarligt henved 500 
fremmede Skibe ind i Havnen. . Palermo er fun engang 
ryſtet af de i hine Egne hyppige Jordſtjelv, nemlig den 

. Ifte Sept. 1726, da den leed ſtor Skade. Keiferne, 
Henrik Gte og Frederik 2den findes biſatte i den hevvæs 
rende Domfirfe. Da man 1731 ved en Repatatur, 
der ſtulde foretages, bragte Porphyr-Liigkiſterne, til 
et andet Sted og aabnede dem, fandt man Ligene næs 
ften gandſte ufortærede, og paa deres Klader arabiffe 
Indſkrifter i den nu brugeligelige arabiffe Curfivfærift. 
Man helligholder i Palermo den hellige Roſalies Fe 
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med megen Hoitidelighed den 12te Juli. Der oprei⸗ 
reifeg en Mængde Buer og Pyramider, ſom oplyſes 
med Lamper. Roſalies Liig føres nu igjennem Byen 
paa en ftor dertil indrettet Maſkine, der træffes af 56 
udpyntede Muler. En Mængde Mufifantere følge bag 
efter og der herfÉer almindelig! Glæde. Denne Roſalie 
ſtal have været en Prindſeſſe, fom i fit 15de Aar foriod 
Verden og begav fig ien Orken. Hun blev anfeet for 
en Helgen, og, da Palermo engang plagedes af en 
Peſt, bleve hendes Been opgravne og Peſten ophørte. 
Siden den Tid har man aarligt hoitideligholdt hen⸗ 
des Minde. ' 

Dales een af de morke, gammelitalienſte Mark⸗ 
guddomme, fEjenfede gode Grasgange og beſtyttede 
Hjorderne mod Sygdomme og Rovdyr, Efter nogle 
var Wales af Mandfjønnet og en Søn af Supiter. 
Men almindeligſt forefom mer Pales ſom Hyrdegudinde 
og tilbedes fnart under Træer, ſnart i egne Templer. 
Man offrede Hende Melk og Hirſekager. 

Valeſtrina (Giovanni Pietro Aloiſio da), den 
Gerømtefte Meſter i den gamle romerſte Muſikſtole, 
blev født 1520 i Paleſtrina, det gamle Prænefte, 
hvorfor Biographerne iftedet for Paleſtrina have gis 
vet ham Tilnavnet il Preneftino. Han ftuderede Mus 
fifen under en Mefter af den før ham. berømte gale 
li s belgiſte Skole, hvilken Nogle falde &Goudis 
mel, Andre Gaudio di Mel, Hans Genie hævede 
ham fnart fra Morke og Trang til førfte Rang blandt 
Componiſterne. Følgende Omftændigheder gave ham 
den førfte Anledning til af udmærke. ſig. Mod Midten 
af det 16de Aarhundred var Muſiken faaledes udartet 
til Kurfilerie og tom Lyd, at den, iftedet for at vælte 
og oplive Andagten ved Gudstjeneften, forſtyrrede fams 

me paa det Ubehageligfte. Alerede flere Gange havde 
man foreflaaet at forvife den af Kirfen og fun beholde 
den almindelige Sang. Pave Marcellus den 2den, 
fom regjerede 1555, var i Begreb med at udftede Be⸗ 

faling dertil, "da Paleftrina, fom havde bemærket den 
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da brugelige Muſiks Feil og rigtigt fattet dens ſande 
Beſtemmelſe, bad Paven om Tilladelſe at turde opfore 
en Meſſe for ham af fit Arbeide. Maven ſamtykkede i 
hans Forlangende, og den unge Componiſt fod opføre en 
ferfemmig Meſſe, der ved dens værdige og ſtjonne Sims 
pelhed, bragte Paven fra fit Forfær. Han forefløg ende 

og Paleſtrina at forfærdige et Antal lignende Compoſi⸗ 
fioner for fir Capel. Hiin Meffe er endnu befjendt uns 
der Navnet Missa Papæ Marcelli, Efter Marcel— 
lus's Død gientog Paul den 4de ſamme Forſlag til Pas 
leſtrina. J Aaret 1562, blev han udnævnt til Capel—⸗ 
mefter af Santa Maria ——— og 1571, efter Ani⸗ 
mucciag Død til Capelmefter af St. Petro. Han fore⸗ 
ftod diffe Embeder med den ſtorſte Betømtpelfee De 
bedſte Componiſter pan den Tid erfjendte i ham deres 
Monſter. Hans Merhode og hans Stiil feirede over 
den flamſte Skole, fom dengang ſtod i Anſeelſe i hele 
Europa. Endeligt, eftérat han havde beriget Kirken 
med en Mængde MefterværÉer, døde han den 2den Febr. 
1594. Han blev begravet med ſtor Bragt i Peterskir⸗ 
fen, ved Foden af den hellige Simons og Judas Alter, 
hvor man endnu feer hans Gravminde med den Ynde 
ſtrift: Joannes, Petrus Aloysius Palestrina, Mu- 
sice Princeps. Paleſtrina er cen af de ſtorſte Meſtre; 
han er Hovedet for hele den gamle italienſte Skole. 
Hans Maneer beftaaer i at udføre en Sang, efter alle - 
Kunſtens Regler, efter Choralets Modulation, med 
en ſiirlig og reen Melodie, i en ædel og maieſtættſk 
Stiil. Han har tfær [agt Ynde og Maieftæt i fine 
Compofitioner , og diffe Egenffaber , forbundne med 
Noiagtighed i Modulationen daracterifere hans Mas 
ner. Han har deri overgaaet Flamlændernes og de 
Franſkes Contrapunkt faa meget, at denne Art kan ber 
fragtes fom hans Eiendom og endnu forftaaes, naar man 

ſiger Stiil alla Paleſtrina. Der gives Intet ædlere og 
ſtorre og Intet tillige behageligere end denne Stiil, naar 
Udførelfen feer med Smag og Indſigt. Endnu opføs 

. veg denne Harmoniens Patriarchs Varker dagligt i Ita— 

3 
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lien, og det er at beklage, at de ere faa Heldne og til⸗ 
deels blot exiſtere i Haandſtrift. 

Palette er i Malerkunſten en lille, tynd, oval 
Tavle, hvorpaa man kommer Paſtel⸗ eller Oliefarverne 
og blander dem under Arbeidet efter Omftændighederne. 
Maleren holder Paletten med den venſtre Haands Toms 
melfinger, hvilken han ſtikker igjennem den dertil ans 
bragte Aabning. Man figer, at et Malerie røber Pa⸗ 
letten, naar man vil dadle det urigtige Valg af Farver⸗ 
ne, fom om Kunſtneren derved mere havde raadført fig 
med fin Palette sand med den Gjenſtand, han vilde 
fremſtille. 

Palindromon kaldes et Vers eller en Linie, der 
giver famme Mening enten man læfer fremad eller til⸗ 
bage, f. Er. det bekjendte Vers, fom man tillægger Djes 
velen: Signa te signa, temere me tangis et an- 
gis! (Korſe hg, Éorfe dig, du berører og plager mig 
forgjeves). » Man fandt fordum mere Behag i fligt 
Ordſpil end nuomſtunder. 

Palingeneſie er egentlig Gjenfodſel. Med det 
græffe Ord betegne vi fornemmeligt den Overgang, ſom 
vi ifær iagttage i Inſecternes Rige, og ifølge hvilfen et 
Inſect forvandles og vifer fig i en fuldkommen forandret 
Skikkelſe, f. Er. Larverne, der fornandieg til Sommers 
fugle, Fluer 20. 

Palinodie er Gjenkaldelſe af hvad Haanligt eller 
Falſtt, man har fremføre imod Nogen. Saaledes 
fÉvrev den gamle Digter Steſichorus en Palinodie af ſit 
Haanſkrift over Helena, hvorfor han var bleven ſtraffet 
med Blindhed, og erflærede i ſamme fine Beſtyldninger 
for uſande, Punkt for Punkt. 

Palinurus, Xneas's berømte Styrmand paa 
hang Fart til Stalien, var en Søn af Jaſius. Den 
Fiction er bekjendt, ifølge hvilken Sovnens Gud i 
Phorbas's Skikkehe, raader Palinurus til Hvile, idet 
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Hieblik Skibet nærmer fig den foronſkede Kyſt, dyſſer 
ham i Søvn, ved fin magiffe Kraft, og ſtyrter ham i Has 
vet. ÅEneas ſtuede den tabte Kammerat i hiint berømte 
Syn, da Underverdenens Skygger fra Fortiden og Ef— 
tertiden, gif forbi hans Oine. Palinurus . fortalte 
Wneas, bvorledes han havde reddet fig ved Nedre Ytas 
liens Kyfter og var bleven dræbt af Lucanierne. Paa 
Sibyllas Raad opfyldte Waeas ikke Palinurus's Bøn, 
at begrave hans Liig, da en endnu ſtorre re var ham 
forbeholden. bi da Lucanierne fenere hiemſogtes af en 
Peſt, oprettede de Palinurus en egen Wresbegravelſe 
og en hellig Lund. Det palinurife Forbjerg erholdt 
Mavn af ham. Maaſtee har dette Forbjerg giver Ans 
ledning til den hele Fiction, 

Paliſader, Forſkandsningspele, ere 8 til 9 Fod 
lange, 6 til 7 Tommer tykke, nedentil ſpidſe Pæle, der 
flaaes ned i Jorden til Befæftning, ifær ien Feldtleier, 
for at hindre Overfald, videre til at beſtytte aabne Tils 
gange til Forter, Halvmaaner, Graver, bedakkede 
Veie, og overhovedet alle let tilgjengelige- Punkter. 

Paliſadere er at forſyne med Skondſepale. 

Paliſſot (Charles), de Montenoy, en bekjendt 
franſt Digter, blev født den 3die Gan. 1730 i Nancy. 
Hans Fader gav ham en omhyggelig Opdragelfe, hvil 
fen han benyttede faa godt, at hans Aan sevner ude 
viflede fig uſedvanlig hurtigt. J ſit tolvte War havde han 
fuldført et Curſus i Philoſophien og blev Magiſter. J 
fit 13de forfoarede- han en theologiſt Thefis og i fie 
16de var han Baccalaureus i dette Facultet. Diſſe 
tidlige Studier vilde have værer - mere. Øadelige end 
gavnlige for ham, hvid ei Kjerlighed til Videnſkaberne 
og Begjerlighjed efter Roes havde drevet ham til ogſaa 
at ftræbe efter Grundighed og Fuldftændighed i Kunds 
ſtaber. Han traadde i Oratoriums lærde Congregatis 
on, blev her en fort Tid og fyffelfatte fig. nu mere 
uafhængig med Literaturen og iſer eg Digtekunſten, 
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der havde ſtorſt Tillokkelſe for ham. J ſit 18de Aar 
var Paliſſot alerede gift og Forfatter af en Tragoedie, 
fam dog ei blev opført, Aaret derpaa fremfom han 
med et andet Sørgefpil, fom jan forſt kaldte Zares, 
ſiden Ninus. Da denne Bane lovede ham lidet Held, 
for od han den og valgte Lyſtſpillet, der mere fvarede 
til hans Talent og Sindelaug. Han udgav les Tu- 
teurs, et koldt Stykke, hvorpaa ſnart fulgte Le 
Barbier.de Bagdad, hvortil Emnet var taget af tu⸗ 
fende og cen Mat. Den førfte Opfigt vakte han ved fit 
Lyftfpil: Le Cercle, fom opførtes i Nancy for Kong 
Stanislaus; den ſtormende Periode, der begyndte med 
ſamme i Paliſſots Liv, endtes førft mod hans Død; han 
vat fiden indviflet i uophørlig Strid. — J dette Skueſpil 
forekommer en latterlig Philoſoph, i hvem man erkjend⸗ 
te J. J. Rouſſeau. Der opfom en rafende Strid, hvori 
Paliſſot opførte fig med Faſthed, Rouſſeau med VWærdigz 
hed. Maliſſot yttrede fin Utilfredshed mod de faafaldte 
Philoſovher, der havde vaft denne Storm, i hang: Pe- 
tites lettres sur de grands philosophes (Smaae 

Breve om ſtore Philoſopher). Forbittrelſen tiltog og 
naaede den høifte Grad, da Paliſſot fremtraadde med fit 
Loſtſpil: Les philosophes. Dette Stykke har ingen 
Vardie fra Kunſtens og Opfindelſens Side, men det ev 
fErever med Elegans og fuldt af ſatiriſte Træf, Perfonerz 
ne ere godt tegnede ifær den lærde og philoſophiſte Dame; 
adſtillige Scener ere fortræffelige. De Angrebne fvarede 
med en Mængde Haanſtrifter, hvori der juſt ikke yttrede 
fig nogen philoſophiſt Verdighed og Fatning, Havde 
Paliſſot i fit Stykke overſtredet Grændferne for hiin ine 
direcre og almindelige Dadel-af Feil og Broſt, der er 
Theatret tilladt, faa agtede hans Modſtandere ei engang 
Grændferne for Webarhed og Skam. De meeft jens 
dende, pøbelagtige Skrifter udfom til Skam for den 
franſke Literatur; hverken Magt og Anfeelfe eller: For⸗ 
tjenefte befEyttede derimod. Men Paliſſot romte ikke 
Valpladſen, fan frygtelige og hang Modſtandere vare ved 
deres Mængde og deres Forbittrelſe. Han trodfede felv 
Voltaire, der opførte fig imod ham med ufædvanlig 
Skaanſel og Maadehold, ſom man fan fee af Brevvex⸗ 
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lingen imellem dem. Paliſſot fortfatte Krigen mod En⸗ 
cyclopedifterne og Philoſopherne i fin Dunciade, et 
Digt, fuld af bitter Satire, ſom, ved en godVerſification 
og enfelte underholdende Steder, dog 'trætter ved fin 
Længde. Paliſſots Modſtandere bleve herved paa nye 
Bragte i Vaaben. Loſtſpillene: Le satirique øg les 
courtisanes, fom han ſtrev paa denne Tid, fortjene ei 
videre af omtales, men vel hans Mémoires sur la 
litterature, det vigtigfte af hans Værker i Proſa. Man 
finder dert gode Bemerkninger over den dramatiſte Kanft 
og de dramatiſte Skribentere, men def Heleer hverken 
nyt eller færdeles grundigt. Opfindelſe og Ideerigdom 
mangle overhovedet i alle Paliſſots Verker; men Stilen 
er ftedfe reen, corrert og ſmagfuld. Med diffe Egenſtaber 
kunde han ret vel paſſe til Akademiker, men hans Fiender 
hindrede ftedfe hans Udnævnelfe, Revolutionen berøvede 
ham den ſtorſte Deel af hans Formue. Han. maatte 
fælge fit ſtjonne Landſted og levede fiden pan et lille Gods 
i Pantin og i Palais des Arts, hvor han havde en Bolig 
ſom Forftander for det mazarinſte Biblothek. Med 
uſvekkede Aandskrefter, ſtedſe levende, munter og be⸗ 
hagelig i Underholdning, naaede han en høi Alder, og 
Døde i Aaret 1814. 

Palladio (Andrea), en berømt ——— blev født 
i Vicenza under trykkende Omftændigheder 1508 og døde 
1530: Han blev, for fine Fortjenefter Skyld og de 

” Fordele, han bragte Fædrenelandet, optagen i Borgernes 
Antal og adlet. - Palladio fyffelfatte fig i Førftningen 
med Billedhuggerfunften, men den berømte Triſſino, 
der iagttog hans Lyft til Mathematiken, forklarede ham 
Vitruvius's Bygningskunſt og tog ham med vaa tre 
Reiſer, fom han gjorde til Rom. Paa diſſe Reifer, ſaa— 
velfom paa to andre, han fiden gjorde derhen, ftuderede 
Da fegnede han med ſtor Iver denne Stads gamle 
Mindesmerker. Hans efterladte Verk om Roms 
Oldſager bevifer, hvor ufuldkomment der og er, at han 
vel har. udgrundet de Gamles Hand. Han bar efterladt . 
et Vaerk om Architecturen i fire Bønner, hvilket ſtattes og 
føges af Kjendere (den bedfte Udgave: Vicenza 1776: 

* 
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1733, 4 Bind fol.) Blandt flere Pragtbygninger, 
der opførtes efter hang Tegninger og under hans Beſty⸗ 
relfe, er Theatret degli Olimpici, hvormed han prydede 
fin Fedreneſtad, Vicenza, det meeft glimrende Beviis 
paa hans ftore Talent. Allerede forhen havde han bygget 
det derværende Domhuus og Palladfet Tienne, Raadhu⸗ 
ſet i Udine, Palladfet Fofcati ved Malcontenta og Raad⸗ 
hufet i Feltre. Venedig fylder bam flere af fine fEjens 
nefte Bygninger, Dertil hører Refectoriet ved St. Ge⸗ 
orgio Maggiore og den ved alle Delenes Forhold og dens 
Prydelſers Simpelhed med Ret berømte Kirke af famme 
Navn; ligeledes Kirfen St. Francefco della Vigna, 
Kirken il Redemptore paa Øen Giudecca og Waiſenhuus⸗ 
firfen delle Zitelle. J Maſer i den trevifanfe Mark 
feer man af ham det pragtige Pallads Barbaro, i Vis 
cenza, foruden det før nævnte Theater, Kirken St. Lu⸗ 
zia, Huuscapellet Barbaro og flere Palladfer, i Padua 
et lille tempellignende Pallads i Forſtaden Santa Croce 
va flere i den omliggende Egn, . blandt hvilfe iſer Villa 
Capra eller Rotonda er udmærfet ꝛc. Palladio har i alle 
fine Værfer viift en færdeles Kjerlighed til der Antike. 
Stedſe fvævede Oldtidens ædle og majeftætiffe Simpelhed 
ham for Øie, hvorfor Algarotti falder ham en Rafael 
blandt Bygmeſtrene. De forſtjellige Ordener fod han frede 
fe beholde deres ejendommelige Characteer; han forftod at 
give fine Facader Liv og Bevægelfe. Særdeles forſtod han 
fig van Pyramideformen. Hans Profiler er uden Dadel. 

IJ Forho det mellem Længde og Brede funde man unders 
Given ønffe nøgen mere Strenghed. Desuden finder 
man mange ſmaae Incorrectheder ved hans Varker, 
hvilke dog fnarere kunne tilffrives dem, ſom udførte fams 
me end ham felv. Det fom vel af en alt for ſtreng Ef⸗ 
terlignelſe af det Antike, at han ſtedſe fatte Fodgeſims 
under fine Soiler, at han ftillede Soiler af forſtjellig 
Hoide van en lige Wlan, gav fine Vinduer og Døtre for 
mange Zrontefpicer 20. 

Palladium kaldtes Pallas's (Minervas) Billede, 
hvorom Sagnet fortalte, at det var faldet frå Himmelen 
ned til Troas, der funder af Ilus og af ham opſtillet i et eget 
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Tempel i hans nyopbygte Stad ſom et Tegn fra Zeus. 
Man troede Staden vilde være uovervindelig, faalænge 
den befad dette Billede. For at rydde denne Hindring 
af Veien bortforte Ulyſſes og Diomedes der, efter Dogs 
le, ved et natligt Indbrud, efter Andre, da de ſom Ge⸗ 
fandtere vare fomne til Trota. Romerne paaftode, at 
dette, Billede gjemtes i Rom i Veſtas Tempel. Men 
man holdt det for faa helligt, at felv Pontifer Maximus 
ei turde fee det, Andre Stader rofte fig ligeledes af dets 
Beſiddelſe. 

Poalladium er et af Wollaſton i Platina opdaget 
Metal, hyvilket i en hoi Grad er udſtrakkeligt, forfale 
kes ved Syrer, men ei ved blot Hede, og førft bliver Ays 
dende en høt Varmegrad. Dets ſpecifike Tyngde er 
efter dets Beſtaffenhed fra 10,9 til 11,8. Vidtloftige 
Efterretninger om dette Metal finder man i Philosophi- 
cal Transactions fra 1802 til 1805. 

Palladius (Petrus), den førfte lutherſte SifEop é 
Sjellands Stift, blev født i Ribe, hvor hans Fader Es—⸗ 
bern Senfen var Borger, 1503... Han modtog fin førfte 
Underviisning i Ribe Skole og ftuderede derpaa ved 
Kiøbenhavns Univerfitet, ſom dengang fun var i en 
maadelig Tilſtand. Derpaa blev han Rector ved Odens 
ſe Skole, men fif ſnart Lyft til at høre Luthers Lære af 
Luthers egen Mund, hvorfor harf begav fig til Qittens 
berg, underſtottet af Borgemeſter⸗-Enken i Odenfe, Mag⸗ 
dalene Michels og hendes Søn. Han børte nu flittigt 
Luther, Melanchton og Juſtus Jonas og erhvervede fig 
deres Agtelſe og Kjerlighed, ſaavel ved fin Lyſt til Videns 
ſtaberne og Sandheden, fom ved fin retffafne Vandel. 
Ved Reformationens Indforelſe i Danmark, blev Pals 
ladius anbefalet Chriſtian 3die af de wittenbergſte Refors 
matorer… Efterat han var bleven Doctor i Wittenberg 
begav han fig til Kjøbenhavn, hvor han var udnævnt tif 
Lærer i Theologien, og den 2den Sevt. 1537 indviede 

" Bugenhagen ham til Biſkop over Sjellands Stift. Begs 
ge Embeder foreftod han indtil 1545, da ban formedelſt 
fine mange Forretninger ſom Biſtop, fratraadde fit Pro⸗ 
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feſſur. Palladius virkede med Iver til den nye Leres 
Overholdelſe og Udbredelſe; han var Medarbeider i 
Kirkeordinanſen og gavnede meget ved fine flittige Vifii⸗ 
tationer. Der holdtes adſtillige Kirfemøder nemlig i 
Kigbenhavn, Ribe og Anderſtov for at bilægge opfomne 
Stridigheder om Kirfeceremonierne, ved hvilke Palladis 
dius var tilftede for at befordre Enighed i Kirken; han 
præfiderede ten Religions-Samtale, fom holdtes 1543 
mellem de Lutherſte og Catholſte Danmark: den vares 
de i 3 Dage, og de Catholffe, ſom havde værer tilftede, 
forlode den pavelige Lære. Han arbeidede ogfaa paa 
Reformationens Fremme ved en Mængde Skrifter, 
deels for af beftride Lerdomme, man anfaae for falſtke, 
deels til Opbyagelſe. Palladius rofes for den Mildhed 
han vifte i fin Opforſel mod Endeel Polakker, der for Reli. 
gionens Skyld havde maattet forlade deres Fædrenelands 
Dog fif de ei Tilladelfe at nedfætte fig i Danmark, de 
man fandt, at deres Lerdomme afvege fra den luthers 
fe Kirke. De fif Befaling paa den ſtrengeſte Aarstid 
at forfsie fig bort, hvorover de beklagede fig» meget og 
tilffreve denne Opforſel Hofpræften Noviomagus. Pals 
ladius vedblev uagtet fin tilfagende Svagelighed at førge 
for Kirkens Vel til fin Død, der indtraf den 3die San. 
1560. Hans Skrifter ere neſten alle af theologiſk 
Indhold. (Zee de ved Jagerspriis ved Mindeſtene 
hædrede førtjente Mænds Levneté s Setraee af Wan⸗ 
dall P. 325» 342). 

Dallas fee Minerva. 

Pallas fee Planeter. 

Dallas (Peter Simon) keiſerlig rusſiſt virkelig 
Statsraad og Ridder af Wladimirsordenen, berømt ved 
fine Reifer og lærde Arbeider, blev født i Berlin 1741. 
Her, hvor hans Zader var practiferende Læge, erholdt 
han fin førfte Dannelfe. Han valgte Medicinens Stu— 
dium, dog ſtrax med det Forfæt gandſte at opoffre fig 
NaturvidenfEaberne iſer Naturhiſtorien. Heri havde 
Holland dengang de fortræffeligfte Lærere og beſad de 
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ftørfte Samlinger. Han beſogte Leyden, hvor Mænd 
af Bocrhaves, Gaubins og Albinus's Skole undervifte 

og Udgav der 1750 fine Difputationer om Entorois. 
Ved denne Tid ordnede Volkmann Arveſtatholderens 
Naturalieſamling i Haag, hvorved Dallas vifte virk⸗ 
ſom Ajelp, og erhvervede fig, derved fnart faa ſtore 
Kundſtaber i den natur hiftoriffe Muſeographie, at han 
blev brugt til at ordne lignende Samlinger, og blev fat 
i Stand til. 1760 at udgive fit Verk Elenchus Zoo- 
phytorum, et for Zoophyterne endnu ſ clasſiſt Vært og 
fine Miscellanea Zoologica, efterat han førft havde 
beføgt England. Kørt derpaa gif han tilbage til Ber— 
lin og begyndte der at udgive fine fiden til 14 Faſcikler 
fortſatte Specilegia Zoologica. Den rusfiffe Keiſer⸗ 
inde føgte dengang duelige Daturforffere, der ſtulde bes 
reiſe eg underføge fjendes ſtore Rige. Profeſſor Ludvig, 
fom blev tilfpurgt desangaaende af Grev Orlow, anbes 
falede Pallas. Denne erholdt 1763 et Kald til Peters⸗ 

" Burg fom Akademiker og Collegieaffeffor og gjorde fin 
førfte Reife i Selſtab med Sokolow og Sujew. Hvor 
rig den vat pan Opdageljer, veed Enhver ſom noie kjen⸗ 
der Aovedværfer: Pallas's Reiſe igjennem forſtjellige 
Provindſer af det rusfiffe Rige, ſom udkom paa Éeifers 
lig Bekoſtning i Petersburg fra 1771/1776, 4., Sam⸗ 
lingen af bifforiffe Efterretninger og de nye nordiſke Dis 
drag. Da der i Aaret 1777 under den daværende Dis 
rector af def petersburgſte Akademie, Demaſchnew, ops 
rettedes et eget topographiſt Udſtud til det rusſiſte Ri— 
ges Udmaaling og en fuidftændig Topographie af ſam⸗ 

me, blev Pallas gen af fammes Medlemmer, Han blev 
1782 udnævnt til. Collegieraad: Botaniken var imide 
lertid bleven Pallas's Yndlingstildøielighed. . For fin 
Flora Rossica gjorde denne utrættelige Planteforſker 
og Ordner endnu flere Reiſer igjennem forffiellige Pro— 
vindfer af det uhyre Rige. Den prægtige Flora Ros- 
sica, ſom udfom i Begyndelfen af 1785 i Petersburg, 
men hvis Fortfættelfe blev afbrudt ved mangt Uheld, var 
den førfte Frugt af diffe botaniſte Crcurfioner.  Desus 
den iagttog han enhver Green af Natur⸗ og Menneffer 
kundſtab. Dette bevife fang fortræffelige Icones In- 
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sectarum og hang linguiſtiſke Bidrag til bet —* 
ufuldendt ;blevne Glossarium over alle Sprog og 
Mundarter i der rusſiſte Rige. Da han onſkede at les 
ve paa Krim (Taurien) forærede Keiferinden ham adſkil⸗ 
lige Kronen hjemfaldne Godſer i den frugtbareſte ſydlige 
Deel af Halvøen, og fra 1796 levede Pallas i Achmet⸗ 
ſchet eller Sympheropol med en rigelig. Udkomme. En 
Frugt af hans fidfte Reiſe, ſom Gan udgav tilligemed - 
Geisler t Leipzig paa egen Bekoſtning, vare De hos 
Martini i Leipjig 17997 7301 i to Quartbind trykte 
Bemerkninger paa en Reiſe igjennem de fydlige 
Statholderſtaber i der rusſiſfe Sige, hvoraf den 
anden Deel udelukkende fyffelfætter fig med Krim og 
Derved førft har gjort os rigtig befjendte med dette 
Land. Hovedmaalet af Reiſen havde været at 
fuldftændiggjøre Gang Samlinger af Plantetegninger. 
Hvad han gav i Reiſebemerkningerne var ham fun 
Biſag; dog ere de blevne det eneſte Minde om denne 
Reiſe, hvis man ei vil antage de 14 Faſcikler af Spe- 
cies astragalorum, der begyndte at udfomme næften 
paa ſamme Tid, fom een Deel af hang Hovedplans lide 
førelfe. — Det fan et her være Stedet at udteane den 
Maänade nye Øpdagelfer og Synsmaader, - hvormed 
Pallas har beriget den erropeiſte Menneſtehed. Een 
af hans lyſeſte og meeſt følgerige Synsmaader var 
Sdeen om en fra Syden til Morden fremtrængende 
QOverfvømmelfe, hvoraf han og meeſt tilfredsftillende 
forklarede det befynderlige Phoenomen at man i Nors 
den har fundet Been af Elephanter og fydlige Nas 
turlegemer; videre Foreftillingen om Bjergenes Syn⸗ 
fen ved et Fordfejelv der, hvor nu Bofporué og 
Dardannellerne danne Sammenhængen mellem Archi⸗ 
pelagus og det forte Hav, hvorved den forhen under 
Wand ftaaende Jordflade kom frem, hvilken han paa 
fine Reifer nordlige for Pontus Euxinus, i Egnene ved 
det caſpiſte Hav og Aralſoen kjendte fom forhenværende 
Havbund. Pallas befræftede vel herved fun de forhen 
faa misforftaaede Gamles Udſagn herom, men gav ved 
Udvidelfen og Udførelfen af denne Synsmaade, det 

meeſt velgjørende Stød for paafolgende Forſkninger. 
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Grundtræffene til denne frugtbare Idee gav Pallas 
alerede 1777 ien akademiſt Forelæsning, der ſenere 
udkom trykt i Petersburg under Titel; Observations 
sur la formation des montagnes et les change- 
mens arrivés au globe, particulidrement å Vé- 
gard de lempire Russe, Opholdet i Taurien gjors 
des Pallas ubehageligt ved Tatarernes Fiendtlighed og 
Lovloshed, og, da ogfaa hans Gemalinde døde, af— 
holdt Intet ham længere, ſelv med ftore Opoffrelfer, i 
fin Datters Selſkab at vende tilbage til Berlin, hvor 

" han, efter 14 Maaneders Ophold døde den 8de Sept. 
1811. En Deel af fin koſtbare Samling teſtamentere— 
de han Berliner⸗ Univerſitetet. 

Pallavicini (Pietro Sforza), Cardinal, hørte til 
Marcheſerne Pallavicinis ftore Slegt. Han var født i 
Rom 1607 og opoffrede fig den geiftlige Stand af Til 
bøielighed. Han udmærfede fig faa fordeelagtigt, at han 
alerede tidligt blev optagen i de romerſke Congregationer, 
derpaa i Humoriſternes Akademie, og udnævntes til 
Gouverneur i Jeſi, Orvieto og Camarino. Men Pallas 
vicini gav Slip paa alle diffe Fordele og traadde i Jeſui— 
terordenen 1633. Efter fit Noviciat docerede han Phi 
lofophie og Theologie. Pave Innocens X overdrog ham 
adffillige vigtige Forretninger, og hans gamle Ven, 
Alexander 7de, der tildeels Ænldte ham fin Lykke, hædres 
de. ham 1657-med Purpuret. Pallavicini ffod i hoieſte 
Anfeelfe ved det pavelige Hof og døde 1667. Hans Hos 
vedverk er Istoria del Concilio di Trento, fom han 
modfatte Fra Paolo. J Kjendégjerninger ſtemme begs 
ge temmeligt overeens, men Biomſtandighederne og 
Følgerne, fom de ville udlede deraf, ere meget forfejellis 
ge. Pallavicini viſer megen Partiſthed for den pavelige 
Stol; uden denne vilde hans Vark være forfreffeligt, da 
det er ſtrevet fEjønt og oſt af Archiverne paa Engelsburg. 
Den bedſte Udgave er i fo Foliobind, Rom 1656 og 
1657. Desuden fortjene hans Breve (1669, 12) at 
anføres. 

Pallavicino (Ferrante) en italien Satiriker i 
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det 17de Aarhundred, er bekjendt af fin ſatiriſt ⸗comiſke 
Roman i Breve og Monologer, faldet divorzio celeste 

” (den himmelſke Rgteſtabsſtilsmiſſe). Den var ſtilet imod 
Pave Urban 8de og Misbrugen af den geiftlige Magt og 
er af liden æftbetiff Værd, men har Intereſſe for Hiftos 
vien om den theologiffe Zænfemaade, Han blev fængflet 
i Avignon, hvorhen han var [offer af en falſt Ven, og 
halshugget 56644. Hans Skrifter udkom 1655, 4 Bind, 
24; og opere scelte 4 Villa franca 1660, & og 
2673, 12, 

Pallium kaldtes den Pragtkappe, hvilfen-de ros 
merfEe Keiſere, fom et Hovedſtykke i deres Ceremonies 
dragt fra det 4de Aarhundred, af færdeles Yndeſt pleiede 
at forære Patriarcherne og de. hoiere Biffopper i deres 
Rige. J det ste Aarhundred begyndte Patriarcherne 
med keiſerligt Samtykke felv af ſende Pallier til Erkebi⸗ 
ſkopperne ved deres Embeds Tiftrædelfe, hvilke diſſe maat⸗ 
te være iførte ved Hoitidsmeſſer. Saaledes blev man 
vant til af betragte Palliums Meddelelſe til Metropoli— 

terne for Tegn paa deres Valgs Befræftelfe af Patriar⸗ 
derne, og Kirkeforſamlingen i Conſtantinopel gjorde det 
$72 til Lov, af alle Metropoliter Fulde confirmeres af 
deres Patriarcher, enten ved Hænders Paalæggelfe eller 
Tilſendelſen af Pallium. Paverne bemægtigede fig denne 
Confirmationéret i hele Occidenten, og fordrede af de 
med Pallium beærede Erfebiffopper og Siffopper i Forſt⸗ 
ningen blot en ſtriftlig Forpligtelſe til canoniſt Lydighed 
mod den pavelige Stol, men fra det Tode Aarhundred 
en betydelig Tart fra deres Cancellie. Uagtet denne 
Taxts umaadelige Forhøielfe, blev. Pallium anfeet for 
uundværligt, ſom Beviis paa Metropoliternes Bekraf— 
telſe af Paven, og til de nyeſte Tider, meddeelt enhver 
Erkebiſkop og nogle af de mægtigere Biſtopper ved deres 
Embeders Tiltrædelfe. Fra det 12te Aarhundred har 
det beftaaet i en bred hvid ulden Krave, der kaſtes over 
Skuldrene; en Ende deraf henger over Ryggen, den ans 
ben noget længere over Bryſtet, og begge ere betegnede 
med-et rødt Korg. Denne, ligefaa ſimple ſom koſtbare 

Prydelſe (man betalte indtil 30000 Gylden for ſamme) 
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forfærdiges af Nonnerne i Kloſteret Gt. Agnes i Rom 
af indviede Faars Uld, og begraves med dem, der erhols 
"De den. 3 ; 

Palm (Johan Philip), Boghandler i Nuͤrnberg, 
blev født i Schondorf 1766 og ffudt paa Napoleons Der 
faling den 26de Aug. 1806. Et Flyveſkrift, der udkom 
1806 under Titel: Deutſchland in ſeiner tiefen Ernies 
drigung (Todſtland i fin dybe Fornedrelfe) foranledi— 
gede denne Voldsgjerning. Man finder Hovedindholdet 
af dette Skrift, med Udeladelfe af alle Biting, der et 
umiddelbart kunne anſees ſom Waaffud for Palms Mord, 
i Grev Julius Sodens Skrift: Joh. Phil. Palm, Bog⸗ 
handler i Nürnberg, et Gidrag til der ſidſte Aartiendes 
Hiſtorie, Nuͤrnberg 1914. Den offentlige Mening 
yttrede fig lydeligt om denne Handling. Britter ind⸗ 
ſamlede Bidrag til den Myrdedes Familie; Keiſer Alers 
ander og Enfefeiferinden gave deres Bidrag; enkelte 
Steder i Tydſtland, Berlin, Leipzig, Hamburg og 
Dresden, ja felv Dorpat gjorde. det ſamme. — Palm var 

- Borger af den forrige frie Rigsſtad Nurnberg ; ved 
Rhinforbundet var Nuͤrnberg bleven forenet med Konge—— 
riget Bayern, men, uagtetFreden, endnu befat af franſte 
Tropper under General Frere da Palm blev hefter. Men 
Henrettelſen paafulgte i den oſterrigſte Stad og Fæftning 
Braunau, fom de FranfÉe efter Freden ei tilbagegave 
Oſterrig, fordi Rufferne ei vilde rømme det af Oſterrig 
til Franferig aftraadte Cattaro. For ar bedømme Palms 
Efjebne maa man fjende Indholdet af hiint Flyveſtrift 
og den Deel, Palm havde i dets Udbredelfe. Dette 
Skrift, hvis Forfatter man ei fjender, udfom i Foraaret 
1806, Det indeholdt, blandt mere, følgende Paaſtand; 
Bonaparte havde, bag Frihedens Forhæng ſmedet Frans 
ferig Lænfer, ført Nationen bag Lyfet, udført meget 
Overordentligt, felv under Freden fnigmorderfE røvet og 
fEudt Hertugen af Enghien; men altfammen fun for fin 
Herſkeſyge, ei for Frankerigs Lyffe. Som umættelig 
Erobrer vilde han rive Englands Skatte paa der fafte 
Land til fig, han Hære levede paa Tydſklands Bekoſtning 
da de gjennemdroge hans tydſte Allieredes Stater og hus 
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ſerede i Venners Land ſom Fiender ꝛc. — Denne, tildeels 
med ftærfe Farver udførte Skildring, men fornemmeligt 
et liden abelige Sted om de franffe Troppers Udifciplin 
i Bayern foranledigede Palms Skjebne. De franſte 
Generaler, blandt hvilke Enkelte, viſt nok fun Undtas 
gelſer fra Regelen, holdt over Mandstugt og opforte 
fig med Maadehold, fandt derved det franſte Militæs 
res Wre paa det hoiligſte krenket. „Dette Skrift, 
erflærede de opbragte, kaldte de Tyde til Opror; dets 
Udbredere burde ſtraffes ſom Oprorere.“ . Det er imids 
lertid klart, at Begrebet Oprør aldeles ikke er anvendes 
ligt her; Skriftet var i det Hoieſte en Libel, og den 
krenkede franffe JCre kunde i alt Fald forlange den 
Skyldiges Afftraffelfe af hans Ovrighed, efter det 
Lands Love, hvori han levede. Hærføreren felv tør fun 
lade Forredere og Spioner gribe. Det er igvrigt mærs 
keligt, at Forfatteren. til hiint Skrift ei fremſtod og 
tilfjendegav fig, for at afvende Palms Skjebne. Træfs 
fende anvendte den frimodige Bredow, hvor han berets 
ter Palms Mord, paa Napoleon, hvad Seneca figer 
om Alexander: Hoc est Alexandri crimen aeter- 
num, quod nulla virtus, nulla bellørum feli=- 
citas redimet, Nam quoties quis dixerit, Occi- 
dit Persarum multa millia; opponetur et Cal- 
listhenem, (Dette even evig Forbrydelfe af Alexander, 
fom ingen Fortjenefte, ingen Krigslykke fan udflette. 
"Thi naar En vil fiae: fan fældene mange tufende Pers 
fer, fan man lægge til: ogſaa Calliſthenes). See Bre⸗ 
dows 19de Aarhundredé Kronike 1806. — Følgende 
Omſtendigheder af Palms Liv maa endnu anfores her. 
Han var en redelig Mand i alle fine Forhold. J Er—⸗ 
langen lærte han Boghandelen hos fin —— Joh. 
Jacob Palm, kom derpaa i den andræiffe Boghand⸗ 
ling i Frankfurt am Main og i den vandenhokiſte i 
Gottingen, ægtede ſiden en Datter af Boghandler 
Stein i Nuͤrnberg og blev Eier af den ſteinſte Bog⸗ 
handel, hvis Firma han beholde. J Foraar⸗t 1806 
fendte denne Boghandling ovennævnte Flyveſkrift til. 
Boghandler Jeniſch, Factor ved den ſtageſte Boghand⸗ 
ling i Augsburg, dog, ſom Palm paaſtod til fir Livs 
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ſidſte Hieblik, ſom er blot Speditionsartikel, hvis Ind—⸗ 
hold var ham felv uübekjendt. Fra denne Augsburger— 

Boghandling fom den fom Nyhed til en Geiſtlig, hos 
hoem franffe Officierer laae i Qvarteer, hvilfe forftode 
TydØ og yttrede deres Misfornøielfe over Skriftets 
Indhold. Diſſe have fandfynligen angivet SÉriftet 
ſom oproriſt for den franſte Regſering. Napoleons 
udenlandſte Politie, der under allehaande Maſkeringer 
ſom Viinhandlere, Sprogmeſtre ꝛc. dreve omkring i 
Tydſkland, erfarede ſnart at Skriftet var bleven ſendt 
til Augsburg fra den ſteinſte Boghandling. Paim 
forlangte nu felv hos den rigsſtad nivnbergfe Øvrig, 
hed for Boghandelen en retlig Underføgelfe, men den 
blev ei tilſtaget. Imidlertid fortſattes Efterforſtnin— 
gerne i Minden, hvor den franſke Geſandt Otto bes 

fandt fig. Palm var dengang i fine Handelsforretnin⸗ 
ger i. Minden, hvorhen hans Kone meldte ham, at fire 
Fremmede den 28de Juli vare fomne til, deres Guus, 
havde ſpurgt efter hiint Flyveſkrift, gjennemføgt alt og 
begivet-fig bort, da de Intet havde fundet. Palm bes 
roligede fig og kom den ode Aug. tilbage tit Nuͤrnberg; 
fandfynligviis havde man ei arrefteret ham i Muͤn⸗ 
chen fordi hans Navn ei ftemmete overeens med 
Boghandlingens Firma. Han havie for længe fis 
den kunnet flygte, og gjorde det iffe, men, da han 
hørte, at den augsburgffe Boghandler var heftet, begav 
hån fig fra Nuͤrnberg, fom endnu havde franſt Beſat⸗ 
ning, til den dengang preuffiffe Stad Erlangen. — Men - 
efter faa Dages Forløb bragte Omſorg for Fans Familie 
ham tilbage til Nuͤrnberg, uagtet hans Venners Advarss 
ler. Saaledes overgav han ſig ſelv i fine Morderes Haen⸗ 
der. Dog lod han fig ei fee offentligt. Da kom en fats 
tig Dreng i Bogladen med Vidnesbyrd fra flere anfeete 
Mænd og bad om Almiſſe til en Soldaterenke. Han 
drev paa at. ville tale med Palm felv. Den umistanke—⸗— 
lige Palm [od ham fomme til fig og meddeelte ham en 
Gave. - Men, neppe var Tigaerdrengen borte, før to 
franffe Gendarmer, derved dette Kunſtgreb overraſkede 
Palm, traadde ind i Bogladen, ftege uden at fpørge efter 

w 

N 
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nogen, fo Trapper op, trængte int i Palms Kammer og 
førte ham med fig. til den franſte General. Han blev 

-forhørt angaaende ovennævnte, Flyveſtrift og erklerede, 
hvad han endnu forfiffrede i fin Dødstime, at det var 
ſendt ham af fremmede Boghandlinger uden Benævnelfe, 
til videre Spedition, efter Boghandler SÉiÉ i tillukkede 
Pakker. Da han ei funde opdage, hvorfra han havde 
erholdt der, faa blev han indfpærret i'er tillukket Værelfe, 
og Dagen derpaa, ligefom han gif og ſtod, bragtien 
Chaife til Ansbach til Marſchal Bernadotte. Man afs 
flog ham den forlangte linderføgelfe, Marſchallens Ad⸗ 
jutant erfiærede, at Palms Heftelfe grundede fig paa en 
umiddelbar Befaling fra Maris. Han fulde føres til 
Braunau, og, hvis han ei kunde betale en Vogn, brin⸗ 
ges derhen til Fods. Slige voldſomme Forholdsregler 

… fulgte det hemmelige franſte Politie i ethvert lignende 
Tilfælde f. Er. i Gotha mod Hofraad Beder og i Dresden 
imod Hofraad D. Weigel. Palm fom den 22de Hug. 
til Braunau, hvorhen hans Kone fendte ham de førfte 
Fornodenheder. Hendes Bonſtrift til den franffe Ge— 
fandt Otto i Muͤnchen, hvori bun tilſtrakkeligt udførte 
fin Mands Forfvar og beviſte, af der fra denn ſteinſtke 
Boghandling ei var folgt eet enefte Exemplar af hiint 
Flyveſkrift, undtagen hiin til Augsburg fendte ham ubez 
kjendte Pakke, blev ubefvaret. Paa en til Marfdjal 
Berthier indgiven lignende Foreftilling fulgte den førte 
Beſkeed, at alt var forgjeves og at der var intet ved at 
gisre. Proceſſen blev nemlig dreven med ſaadan Sil, 
at Dommen alerede var fældet den 25de Aug. og fulde 
byrdet den 26de, efterat Palm i to Forhør troede at have 
godtgjort fin Uffyldighed og ventede at løslades. Nas 
poleon havde forud befaler hang Død, og den nedſatte 
Krigsret var intet andet end en militaivr Farce. Denne 
overordentlige militaire Commisfion, ſom Marſchal Ber⸗ 
thier havde udnævnt, i Kolge et keiſerligt Decret, beſtod 
af ſyo franffe Oberſter, Chefen for Generalſtaben ved den 
forſte Divifionaf fjerde Corps, Adjutant⸗Commandanten 
Binot ſom Rapporteur og en franſk Krigéretsfæriver» 
Efter den af ſamme, i Følge de franſke Krigsartikler afs 
ſagde Dom, hvoraf 6000 Exemplarer bleve opflagne 

CJ 
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svevalt for af vekke Skrek, blev Palm ſtudt. En Viin⸗ 
handler fra Donautvårth Joſeph Schoderer, der ligeledes 
var bleven borrført til&raunau og fire fraværende Unders 
faatter af tydſte Souverainer, bleve ligeledes dømte til 
bøde, ſaaledes, at Dommen ſtulde fuldbyrdes 24 Cimer 
efterat den var fældet og deres Formue ſtulde tages i Be— 
flag for af beſtride Rettens Omkoſtninger. Schoderer ers 
"holdt paa ſinLandsherres Begjering Opfættelfe een Time 
før Henrettelſen, og, efter fer Ugers Fengſel, Benaadelſe. 
Denne havde havt to Forfvarere, men den ulykkelige 
Palm havde ingen forfvaret, uagtet Dommen paaſtod 
det; den, han havde forlangt, var ei kommen, og Krigés 
retten havde ei fundet nødigt, at tilfaae fam nogen. 
En Tolk ledede Forhøret; Palm var bleven ſtandhaftig 
ved fin førfte Paaſtand; heller ikke fandtes der idet Skrift, 
man lagde ham til Laft, noget Opraab til Opror eller 
Snigmord. Han troede derfor, da man den 26de Klok— 
fen halv 11 aabnede hane Fangſel og ban blev føre ud é 
FengſletsGaard, at man vilde forfynde ham fans Frihed. 
Iſtedet derfor forelæfte man ham Dodsdommen, hvilken 
ei ſtulde fuldføres efter 24 Timer, men ſamme Dag 
Klokken fo. Dybt ryftet beraabte han fig paa Gud og 
fin Uſtyldighed. Han forlangte en Geiſtlig. Forgjeves 
anraabte Braunaus Ovinder og Børn General St. His 
laire om Opſettelſe. Keiſeren alene, heed det, kunde 
benaade, hvis han var tilſtede. Denne havde budet 
Dodsdommen og befalet ſammes uopholdelige Udførelfe. 
De to værdige catholffe Seiftlige, Præften Thomas 
Poͤſchl og Sjeleførgeren ved Hoſpitalet Johan Michael 
Gropp, to ligefaa fromme ſom deeltagende Mænd, beres 
dede den ulykkelige Palm, der var Proteſtant og en from 
Mand, til Døden. Ogſaa deres Vidnesbyrd bekrafter, 
at Palms Dod var foreffrevet. En franf Capitain havs 
de nemlig otte til ti Dagefør Palms Ankomſt betroet de 
Geiftlige i Braunau, at en vis Boghandler i Nuͤrn— 
berg fEulde fEydes der tilligemed to andre... De ovens 
nævnte Geiſtlige vare gjennemtrængte af et agte chriſte⸗ 
ligt Sindelaug. De overbeviſtes inderligt om Palms 
Uffylde - Denne ſtjenkede dem fin hele FOoOnaBD 
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han overgav dem fine ſidſte Onſker for Kone og: Børn, 
Ringe, et Lommetørflæde med fine Taarer og et Brev, 

fom han fÉrev til fin Kone en halv Time før Henrettel⸗ 
fen, hvori han forfiffrede, at ban fun ſpeditionsviis, 
men ei med fin Villie og Vidende havde forſendt hiint 
Skrift, og, at man havde dømt ham, efter to Forhør 
uden Defenfor. De ledfagede ham, da Klokken var to, 
til Retterftedet, Hvor alle Anſtalter vare trufne for at 
hindre en Folkeopſtand. Palm vifte Fatning og døde 
med from Hengivenhed. De franſte Soldater fEjelvede, 
da de ſtjode, og der blev givet Ild tre Gange, før han 
døde, Man begravede ham, mod hans Dommeres Bee 
faling, paa den catbolffe Kirfegaard. Overhovedet 
gave hine to Geiſtlige, ſaavelſom Braunaus Indbygge⸗ 
re de meeſt rorende Beviſer paa Deeltagelſe og paa des 
res dybe Følelfe over den alle Tydffe ved Palms Mord 
tilføjede Forhaanelfe. Selv de franſke Officierer, den 
haarde Binot undtagen, yttrede deres Misforngielfe 
med Napoleons despotiſte Fremg angsmaade. "Cen af 
Dommerne brød, efter. fin Tilbagefomft til Cantonne⸗ 
ringsqvarteret, fin Kaarde og fvoer heller at ville døe, 

end oftere lade fig bruge til en faadan. Bøddelret. En 
anden, Attillerie⸗Oberſt Ardant, havde undſtyldt fig 
med Sygdom, for ei aftage Deel i den befalede Doms 
fældelfe. Feſtningscommandanten St. Hilaire reiſte bort 
med nogle andre Officierer for ei at vare Vidne til Henret⸗ 
telfen. Capitainen, fom havde commanderet ved Execu⸗ 
tionen, ſtjendte høit, da han kom tilbage, og erklerede, 
at han heller vilde tage fin AfÆeed, end nok engang tas 
ge en ſaadan Execution pan fig. Oafaa Biomſtandig⸗ 
hederne vare oprørende. : Hænderne bleve bundne Palm 
paa Ryggen, og han maatte, tilligemed de to Geiſtli⸗ 
ge, færre fig paa en af Oxer trukken Karrevogn, omend⸗ 
ſtjondt han og de Geiftliae bade, at han maatte gane 
frit til Retterſtedet. Palm vilde før fin Henrettelſe 
holde en Tale til Folket, hvilfet dog de Geiſtlige fraraa⸗ 
dede ham. 

* 

Palmeorden ſee frugtbringende, Selſtab. 

v 
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»» Palmer, en beromt engel SEuefviller, var Søn 
af en Logeoplukker ved Drurylane og blev føde 1741. 
Han havde tidligt faaet ſaadan Lyſt til Theatret, at han 
mod fin Faders Henſigt, fom havde fat ham i Lære hos 
en Mechanikus, engagerede fig i Norwich, fom Skueſpil— 
ler. San fandt Bifald, giftede fig og forlod Selſtabet. 

Efterat han i nogen Tid havde draget om i Provindſerne 
kom han til London, fpillede de førfte Roller og blev 
ſnart Publicums Yndling. Den 2den Aug. 1798. gåv 

han den Fremmede i Kotzebues Menneſtehad og Anger, 
S de to førfte Acter ſpillede han paa fin fædvanlige Maas 
de, ment tredie Act fyntes han ufædvanlig: bevæget og 
nedflagen; og, da han fulde fvare paa Majorens Spørgs, 
maal efter hans Børns Befindende, betog Smerten over: 
hans nyligt afdodeSon ham faa heftigt, at han med e& 
Guf fane til Jorden og døde i Dieblikket. 

palmeſondag ev den Søndag før Paaſke, paa 
hvilken man hoitideltaholder Chriſti Indtog i Jeruſalem, 
ved hvilket Palmer bleve ſtroede paahans Vei. 

Palmyra var en i Oldtiden berømt Stad i Syrir 
en, i Landſtabet Palmyrene, der en fort Tid udgjorde 
en egen mægtig Stat. Forhen heed den Thamar - eller 
Tadmor, Palmeſtaden; det latinſte Navn er fun en 
Overfættelfe deraf. Stadens Oprindelſe falder i den 
høiefte Oldtid. Den var, vigtig, deels ſom Formuur 
for den jødiffe Stat imod Cuphrat og de omfreifende 
Horder, deels ſom Stapelſtad for Handelen fra der oſtli⸗ 
ge og veſtlige Aſien, og blev netop ved denne Handel rig 
og ſtor, ifær fra Trajans Tider, ſom bragte den hele 
Provinds under romerfE Herredom. . De prægtigfte 
Bygninger og Palladfer prydede Staden, hvis, efter 
æn dobbelt Ødelæggelfe, tilbageblevne Ruiner endnu væfte 
Beundring. Forſtegang blev den ødelagt af Keifer Aus 
relian, ſom tvang den berømte Dronning Zenobia til at 
overgive Staden og anden Gang, efterat den igjen 
var opbygget, af Saracenerne 744. J Midten af det 
18de Aarhundred bleve Ruinerne opbagde af Englan⸗ 
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dere og befErevne i et Pragtverk (the ruins. of Palmy- 
ra), Der findes blandt diſſe Ruiner en Mangde Pile 
ler, Levninger af Templer og Taarne, alle af Marmor 
og beundringsværdigt Arbeide; mange græffe, palmyre⸗ 
niffe og en latinſt Indſtrift forhsie deres Værdie endnu 
mere: Det ældfte Mindesmarke der henhører til det. 
2die Aarhundred efter Chriſtus. — Nu er Palmyra, 
under det aamle Navn Tadmor en uffel Landsbye i den. 
ſyriſte Orken, og trængende Familier have deres Hytter 
mellem de prægtige Ruiner, LA 

Dalæmon. Blandt de mythiffe Perſoner, ber. 
føre dette Navn, er den meeft berømte hiin Melicertes, 
en Søn af Ino eller Leukothea, ſom tilligemed fin Mo— 
der, der forfulgtes af Juno, ſtyrtede ſig i Haver, blev 
forvandler til en Havguddom og dyrkedes under Navn af 
Palſemon (ce Art. Athamas). Efter et Sagn blev 
hans Liig af en Delphin bragt til Iſthmus, hvor Siſy⸗ 
phus, Konge i Corinth, [od Set begrave, og indførte 
Melicertes til Ere de iſthmiſte Lege. De Søfarende ” 
tifhade ham ſom en bekyttende Havgud, der lykkeligt 
forte de i Nød ſtedte Skibe i Havn, hvorfor han af Ro— 
merne kaldtes Portumnus eller Havneguden. J Staz 
den Roms rite Region havde han to Templer, og Pors 
tumnalierne hoitideligholdtes aarlig den 17de Auguſt 
ham til Wre. Som Havgud foreftilles han almindeligt 
med et ſtort blaat Skjeg, en Nogel i Haanden eller 
hængende ned fra Skuldrene, ſoommende og ei fom andre 
Havguder, fjørende paa en Vogn. J mange Havnes 
fræder oprettedes ham Templer, og paa Øen Tenedos of 
frede man ham endog Børn. 

Dafæpbatus var en græfE Skribent, hvis Tidsal⸗ 
der og Fædreneland er uvis. Adſkillige SÉribentere af 
famme Navn ere forverlede med hverandre. Suidas 
fætter ham før Homer, men af hans Værk, fom endnu 
er til, de incrédibilihus (om det Utrolige) er det klart, 
at han har hørt til en Tid, da Grakerne begyndte af 
forklare deres Myther hiftorifE og efter grammaticalſte 
Etymologier Uden Tvivl levede han dog før Chrifté 
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Fodſel. Hans Værk Pal have beffaaet af fem Bøger, 
hvoraf vi nu dog fun befidde de Forſte. Den bedfte Ud⸗ 
gave er af Fiſcher. | 

Palæftine, ogſaa faldet det forjettede Land, fordi 
Gud troedeg at have [lovet Abrahams Efterkommere det, 
indtager den ſyriſte Kyſt ved det middellandſte Hav fraLi— 
banon mod Syd til Xgyptens Grendſer. Det kaldtes 
efter ders ældre Beboeres Stamfader Canaan, da Abra— 
ham indvandrede i ſammes fydlige Egne og ved Kſobet af 
et Begravelſesſted for fin Familie lagte Grunden til den 
formeente Rer, i Følge hvil 1 Hebræerne erobrede det 
under Sofva 1450 f. Chr. og efter Folkets Stammer 
inddeelte det i 12 Torbundsſtater. Saul forenede diſſe 
Cantoner tif et Kongerige, og David udvidede. det ved 
Erobringer mod Øf og Syd. Dog blev Phoenicien og 
den nordlige Seræfning af Veſtkyſten, hvor. de førs 
frængte Canaaniter holdt fig, dog uafhængige af 
Hebreerne. De to Riger, Iſrael mod Nord og Suda 
mod Spd, i hvilfe Paleſtina blev deelt 9%5 f. Chr. 
indbefattede tilſammen Landet imellem den 52de og 
57% Længde og 35 til 349? Brede. Iſraels Rige erobs 
redes af ven asſyriſte Konge Salmanaffar 722 og Sue 
da Rige af Nebucadnezar 588, hvorpaa Palæftina t Cy⸗ 
rus's Tid blev er Satrapie af det perfijfe Rige; og den 
politiſte oa religisſe Skilsmiſſe, der fandt Sted efter fles 
re jodiſte Coloniers Tilbagekomſt til Paleſtina, lagde 
Grunden til den Inddeling, der endnu fandt Sted paa 
Crifti Tid under Hasmonæerne. Landet paa denne 
Side Jordan, Hovedſtrommen, der flyder fydligt for 
Libanon igjennem Genezareths S ge, ud i der døde Hav, 
indbefattede Provindſerne: Judæa, eller den ſterre fyds 
lige Provinds, hvori fandtes Jeruſalem, Bethlehem og 
Seriche ved Juda-Bjerget Havnene Cærarea og Joppe, 
nu Jaffa ved Middelhavets Kyſter, og hvortil en Deel af 
Sdumæa regnedes; Samaria eller det mindſte melleme 
ſte Diftrict med Stederne Samatia, ſenere Sebafte, 
ng Sichem, nu efter den græffe Bengvnelſe Neapolis 
Nabluſa, og Bjergkſeden Ephraim eller Iſrael, hvor⸗ 
imellem Bjerget Garizino; og Galilga, det nordlige 
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Diſtriet, der mod Syd ſtoder til Forbjerget Carmel, 
og det dermed ſammenhengende Bjerg Tabor paa 

Grændfen af Samaria, mod Veften til Phoenicien og 
mod orden til Libanon; i Galilæa fandtes Staden 
Tiberias, der efter Jeruſalems Odeleggelſe var berømt 
fom den jødiffe Lerdoms Sæde, videre Capernaum og 
Bethſaida ved Søen Genezareth, Main, Nazareth og 
Cana. Til Landet paa hiin Side Jordan hørte Pros 
vindſerne: Perga, den ftørfte fydlige med Bjergftræbs 
ningen Silead; GSaulonitis, oſtligt for Søen. Gener 
zareth, Batanea og Trachouitis den mindſte imod 
—5 De forſtjellige Mindesmærker i Jeruſalem 
betegne Epocherne i Pale ſtinas Hiſtorie. Fra de aldſte 
abrahamitiſte Tider, da Jeruſalem endnu heed Sas 
lem, og beherfEedes af en Praſtekonge Melchiſedek, er 
innen MindesmærÉer tilbage, ligeſaa lidet fom fra den 
Tid, da Jebuſiterne, havde erobret det og bygget Bor⸗ 
gen Jebus paa Bjerget Zion og da Navnet Serufalem 
opkom; heller iffe fan man opſpore nogle fra Dommer» 
nes Tider. Selv de faafaldre Kongernes Grave i 
Dalen Ben; Hinnon ei langt fra Jeruſalem, vidne om 
den greeſte Stiils Indflydelſe og ere uftridigt-fra Macs - 
cabeernes og Hasmsnæernes Periode. Perioden efter 
Jodeſtatens Kufdfaftelfe ved Romerne, da Jeruſalem 
under Navn af Ælia Capitolina blev gjienopbygget af 
Keiſer Hadrtan 132 Aar efrer Chr., og blev Hoveds 

ſtaden i Paleſtinas Dræfectur, hav og fun efterladt faa 
Spor i de uregelmasſige Levninger af Borgen Antonia 
og Theatret i Jeruſalem. Fra den byzantinſt-greſte 
Periode findes endnu chriſtelige Kloſtre, og den af Con⸗ 
ſtantin den ſtores Moder opbyggede hellige Gravs Kir⸗ 
ke, hvilken vel under Saracenernes Herredom, der 
erobrede Palæftina 636 og gjorde det til Skueplads for 
deres Stridigheder, og under de Trængfler , de tilbage 
blevne Chriſtne maatte taale i et Tidsrum af 400 "Aar, 
var giver ril Prits for gjentagne Ødelæggelfer, men dog 
til Korstogenes Epoche blev iſchriſtne Geiſtliges Hænder. 
Det af Rorsfarerne 1099 ftiftede chriſtne Kongerige 
Serufalem, gav det hellige Land et nyt Udſeende, det 
indbefattede Provindferne paa denne Side Jordan med 
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Indbegreb af Phoenicien og Phaliſtaa og ſtrakte fig. paa 
hiin Side til Arabiens Orken. Dets Forfatning var 
europeiſt: der oprettedes et Patriarchat, fire Erkebiſpe⸗ 
dommer, rigt doterede Kloftre og geiſtlige Stiftelfer, 
tre Ridderordener, adffillige Grevffaber og Baronier, 
der nedſattes Domſtole for Adelen og tredie Stand, der 

underholdtes en Hær af 12 til 20000 Mand, og den 
637 af Kalifen Omar, paa det ſalomonſte Tempels 
Plads byggede Moſchee, forvandledes til en prægtig Cas 
thedralfirfe. Den ved maadelige Skatter og frugtbar 
Jordbund, der frembringe Viin, Olie og alleſlags Korn, 
tiltagende Befolkning, og den begvemme Beliggenhed 
for Handelen fyntes af ville fiffre dette Rige Velſtand 
og lang Varighed. Kongerne Gottfried af Bouillon, 
dér døde alerede 1100, Balduinerne, Anjou og Luſignan 
regjerede mildt, dog med afverlende Lykke mod Saraces 
nerne, hvilfe indvortes Tvift i det regjerende Dynaftie, 
og Udſettelſe af den fra Europa ventede Underſtottelſe, 
banede Veien til Jeruſalems Gjenerobring. Saladin 
indtog Staden 1198, gjorde Cathedralfirfen igjen til 
Moſchee, 03 det var fun for Penge, at de fyrife Chriſt— 

” ne erholdt den hellige Gravs Kirke. Efter hundredaa⸗ 
rige Trengſler bleve endeligt de ſidſte chriſtne Herſkere 
1291 aldeles fordrevne fra Paieſtina af Mamelukkerne. 
Bed Jolantha af Brienne var den tomme Titel af Kon. 
ge i Jeruſalem, kommen til hendes Gemal Frederik 
2den og det tydffe Keiſerhuus og ved Huſet Anjous For: 
dringer til Kongerne af Sicilien. Fra denne Tid fmægs 
fer det ode Palæftina, der ftedfe plages af arabiſte Ro—⸗ 
verhorder, under Muhamedanernes Herredom og hører 
nu'til Paſchaliket DamafeE-i den tyrkiſte Provinds So— 
riſtan. Jeruſalem, ſaa ofte uforſtyrret, viſer nu kun 
Skyggen af ſin forrige Storhed. Tyrkernes Politik, 
der hæve ftærfe Afgifter af de chriſtne Pillegrime, har et 
gandſke ladet de, under de chriſtne Regentere i det 12te 
Aarhundred nytbetegnede Mindes marker af Chriſti -His 
ſtorie gandſte gage under. Endnu 1806 faae Chateau— 
briand i det ſterkt befeſtede Klofter i Bethlehem, en mel⸗ 
lem romerfÉ-catholffe, greſke og armeniffe Munke deelt 
Kirke med et underjordiſt Capel, ſom indſlutter Steder, 
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hvor Chriſtus blev fodt, hans Krybbe og de uſtyldige 
Borns Grav og er prydet med Malerier af ſjelden Skjon⸗ 
hed. J Jeruſalems Omegn fandt han Joſaphats Dal, 
der ftræffer fig imellem Bjerget Moria og Oliebjerget 
fra Nord mod Syd, gjennemſtjeres af Bakken Kedron 
og tjener Jeruſalems Beboere til Begravelſesſted; Olies 
bjergets Have med Pladſen, hvor Gethſemane laae, den 
hellige Jomfrues Graveapel, den bittre Kalks Grotte og 
en lille Moſchee paa den Plet, hvor Chriſti Himmelfart 
ſteedte; han ſaae og Zion, en Høi af øde guultagtigt Ud⸗ 
feende, hvorpaa Caiphas's Huus, nu en armeniſk Kirke, 
ſtod tilligemed Huſet, hvor Nadveren indſtiftedes, hvor 
den hjellig Aand kom over Apoftlerne, nu en Moſchee med 
et tyrkiſt Hoſpital, og Ruiner af Davids Pallads; ſyd⸗ 
ligt derfra i Dalen Ben Hinnon Blodageren og Konz 
gernes Grave; "inde i Staden Smertens Gade (via do- 
lorosa), hvorigjennem Jeſus gif Veien til fin Død, en 
500 Skridt lang Gade fra Pilatus's Huus, en Ruin, 
til den hellige Gravs Kirke. Denne Kirke, hvis Mure 
indſlutte alle de Steder, der ere merkelige af Chriſtigors⸗ 
feſtelſes⸗, Begravelſes⸗ og Opſtandelſes⸗Hiſtorie, er i 
Længden 126 og i Breden 70 Skridt. Den er bygget i 
i Korsform og danner tre Domer over en ulig Flade. 
Geiſtlige af otte Nationer og chriſtelige Religionspartier 
have deelt dens Beſiddelſe imellem fig og forrette deri 
deres Gudstjeneſte, hver effer fin Ritus. Diſſe Chriſtne 
ere: Catholiker, der repreſenteres af Franciſtanermunke 
af Kiofteret St. Salvator i Jeruſalem, Græfer, Abyss 
finier, Copter, Armenier, Neſtorianer og Jacobiter, 
Georgier og Maroniter. De tjenſtgjorende Praéfſter 
og Munke af hvert Partie. blive  fædvanligt to 
Maaneder i Kirken indtil de afløfes af andre, og 
200 Lamper brænde Dag og Nat i denne Bygnings vis 
de Rum. Samme Mure, ved bvilfe man feer Gott: 
frieds og Balduin 1ſtes Gravminder, fynes endnu at 
ftaae fra Conſtantin den ſtores Tider, men den indre 
Udbygning er fra Korsfarernes Tid. Denne Kirke er 
afbrændt 1808, og de ftedfe fjeldnere henvandcende Pils 
legrimme finde nu deres Lengſlers Maal i Ruiner. 
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Palafſtra kaldtes hos Grakerne den Deel af Gym. 

naſiet, hvor Penthathlon eller Øvelfe i Bryden, 
Nævefamp, Loben, Springen og Kaſten foretoges. 
Nogle anſee dem for egne, Gymnaſierne lige, Bygninger. 
Sagen kan vel ei let afgjores. 

Pampelona, ved Floden Arga, er Hovedftaden i 
det fpanffe Kongerige Navarra. Den er af temmelig 
Storhed og tæller henved 12000 Indbyggere. Det af 
Philip 2den tet ved Staden anlagde Citadel, har fem 
Baſtioner, en fortræffelig Void, en bedekket Vei, ſtar— 
fe Udenverker med en Grav, der fan fyldes med Vand. 
Pampelona har et Univerfitet og er Sadet for en Biſtop, 
der ſtager under Erkebiſkoppen af Burgos. 

Pampus kaldes Indlobet af Yy i Syderføen, 
igjennem hvilket Skibe, der gaae fra Amſterdam til 
Texel, komme med nogen Vanſkelighed for medelſt de la⸗ 
ve Vande, der findes. 

Dan, oprindeligt en arkadiſt Markguddom, for 
reftilles frumnæfet, hornet, ſpidssret, med Hale og 
Bukkefodder, ſedvanligt med en Syrinx og en krum 
Hyrdeſtav. De svrige Græfer blev han førft ſenere bes 
fjendt. Gan udmærfede fig i VWæddefang og Spil paa Sys 
rinx. Han opfandt dette Inſtrument, da han afffarnogle 

Stilker af det Ror, Hvortil den for hans Lyſt flygtende - 
Nymphe Syrinr var forvandlet af fine Soſtre, og dlæs 
ſte deri. Nogle ſynes og at hædre ham ſom Rortibiens 
Opfinder. Pan beffytter de græffende Hjorde, Vildtet, 
Kyſtfiſtene og førger for Landmandens Bier, hvorfor 
man ei alene offrer ham Melk, men ogſaa Honning. —E⸗ 
vander ffral have bragt hans Dyrkelſe til Italien. Man 
ſammenlignede ber Pan med Faunus og høitidelig holde 
ham til Wre adſtillige Feſte, blandt hvilke Lupercalierne 
vare de beromteſte. — Det er tvivlfomt, hvoraf Ordet 
paniſt Skrek kommer. Efter Plutard var det de om⸗ 

kring Chemmo boende Paner og Satyrer, der forſt fore 
kyndte Oſiris's Død, og derved vakte en ſaadan Skrak, 
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man fiden kaldte en pludſelig Skrek paniſft. Efter 
Polycen reddede Pan Bacchus's Har af en ſtor Fare, 
ved et vildt, af Skovenes og Klippernes Cho tuſind⸗ 
fold gjentaget Skrig, og deraf ſtulle natlige Rædfler, 
der uden Grund forvilde Krigshere, hede paniffe. Man 
funde og til Forklaring af dette Udtryk erindre om Tis 
tanerkampen, da an fatte Fienden i Skrak ved at 
blæfe i en Ssmuſkel. Den fande Aarfag til denne Bes 
nevne!ſe kunde dog vel ligge i den gamle Troe, at ſtore 
Hære ved Nattetid let kunne overfaldes af en Skrak, 
for hvis Ophavsmand man anfaae en Gjud eller Dæmon, 
ſom virfede imod et faa, (tort Foretagendes Overmod. 
Siden ſammenſmeltede man dette Slags Skrak med en 
anden, der hyppigt forekommer i Hyrdelivet og gjorde 
Paner og Bauner til ſammes Ophavsmand, bhvilfe 
tit, ſom ſande Skovdjevle dræbte Landmænd og Brau⸗ 
dehuggere ved Skrak. - i 

Panacea varen Datter af Xſkulap; Hun frem⸗ 
fommer ſom fildig Allegerie, ſom Skabning af Digtes 
re og Kunſtnere. Napnet betyder egentligt den althels 
bredende, derfor bruger man Ordet Panacee for Univer⸗ 
ſalmedikament. 

Panama kaldes den Landtunge, ſom forbinder Nords 
og Sydamerika. Jordbunden er her for det meſte bjergig, 
vild og, hvor den er lav, fuld af Sumper. Ved Bug" 
ten Panama ligger en Stad af ſamme Navn med en god 
Havn. Indtil 1740 var Panama Oplagsſtedet for alle 
Perus Skatte, fom bragtes hertil, hvorfra de fiden 
bragtes til Porto bello ved ben mexicanſte Havbugt for 
at fendes til Europa. Da diffe Skatte nu gaae paa ans 
dre Veie til Curopa, er Panamas Handel meget aftaget, 
Det gamle Panama, der laae noget fra det nuværende, 
var den ældfte ſpanſte Colonie paa det fafte Land og blev 
alerede anlagt 1515 fog af befordre Communicationen 
mellem det ftille Hav og den merisanffe Bugt. Morgan, 
en berygtet Anfører for Flibuftierne, opbrændte Staden 
1673, hvorpaa Indbyggerne flyttede Staden fire Mile 
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fra fin gamle Plads og byggede det nye — — 
gere end det gamle. 

Panard (Charles Francsig), en franſt Digter, 
var født 1690 i Courville ved Chartres og vifte tidligt 
meget Talent for det moralffe Vaudeville, for hvis Far 
der han anfaaeg. Han arbeidede længe ubekjendt i et 
Bureau, hvor han havde en lille Forretning. Skueſpil⸗ 
leren te Grand, ſom havde feet nogle af hang Forſog, 
opmuntrede ham til at vedblive med lignende Arbeider. 
Marmontel har ei upafjende falde Gam Vaudevillens La 
Fontaine; han lignede denne Digter ogfaa i Characteer, 
hvilfen var uegennyttig, jevn og blid. Han rettede fine 
Vittigheds Pile imod Laften, ei mod de Laftefulde. Han" 
døde almindeligt agtet af er Slagflod 1765. I føle 
gende Vers ſtildrer han fig ſelv: 

Mon corps dans la strudure a cinq pieds de 
hauteur, 

Porte sous L'estomac une masse rotonde, 
Qui de mes pas tardifs excuse la lenteur, 
Peu vif dans Ventretien, craintif, distrait, 

s Téveur, 
Aimant sans m'asservir, jamais brune ni blon- 

de, 
Peut-étre pour mon bien, n'ont captivé mon 

coeur, 
Chansonnier sans chanter, passable couple« 

: teur, 
Jamais dans mes chansons on wa rien vu 

- d'immonde. 

(Mit Legeme er fem Fod høit og bærer under Maven en 
rund Maſſe, der undfEylder mine langſomme Skridt; 
lidet fevende i Omgang, frygtſom, adſpredt, Drømmer ; 
elffende uden at blive Slave; hverfen Brunette eller 
Blondine har nogenfinde, maaſtee til mit Vel, befnæs 
ret mit Hjerte; Sanger uden at ſynge, taalelig Verſe— 
mager, men aldrig har man i mine Vers ſeet noget 
Ureent). Han førev over 80 Stykker, deels for den 
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comiffe Opera, deels for. det pantomimiſke Skueſpil. J 
Aaret 1763 udkom af ham Théatre et oeuvres diver— 
ses i fire Bind, hvilfe indeholde fem Lyſtſpil, tretten 
comiſte Operaer og mange ſmage Digte, ꝛc. Man fin» 
der i dem alle megen Lethed, Natur, Inderlighed, Vid, 
men ogſaa megen Skjsdeslsshed, meget Kjedfommeligt 
og Feil imod Sprog oa Digtekunſt. Panard fov ind 
over Vinen; man vakkebe ham og forlangte Vers; med 
fvær Tunge fremſtemmede han de yndigſte Verſepar inde 
til Søvnen igjen overvældede ham. Han tænfte aldrig 
paa den næfte Dag; man flædte ham paa; hang. Vens 
ner gave ham Mad og Drikke. Armand Gouffé har i 
tre Bind udgivet Oeuvres. choisies de Panard, 

Panathenger (Panathenaia) kaldtes de Feſte, ſom 
Athenen holde for fin Skytsgudinde Minerva. Erich— 
thonius, fom ſtiftede dem, kaldte dem Atheneer; men 
da Theſeus ſamlede Indbyggerne af alle tolv Byer til 
Staden for at forøge denne, erholdt de Navnet Dans 
athenceer, fordi nu Athenens hele Folk tog Deel deri. 
Man Fjelner imellem de ftore og fmaae Panathencer, 
af hvilfe de førfte holdtes hvert femte Aar, de fidfte hvert 
Har. Ved begge fandt tre Slags offentlige Lege Sted, 
hvilke lededes af ti Athlotheter: paa den førfte Dag 
holdt man Vaddeloben med Fabler i Ceramicus, paa den 
anden gymnaſtiſke Øvelfer og Kyftfægtninger med 
be, pan den tredie Veddekampe i Muſik, Declamation 
og dramatiſke Foreftillinger. En Krands af Oliegrene 
fra Akademiet og et Tad af den bedſte Olie var Seierher—⸗ 
rens Belsnning. Dervaa fulgte forſt Offringerne og 
Offermaaltidet. De frørrelDanathenæer vare forſtjelli— 
ge fra de mindre, ei alene ved ſtorre Pragt og længere 
Varighed, men fornemmeligt ved det høitidelige Optog, 
under hvilket det hellige Peplos (Teppe), der var vævet » 
af Jomfruer og broderet med Gudernes og Heltenes Be⸗ 
Drifter, blev bragt paa Acropolis i Gudindens Tempel. 
Feſten var faa hellig, af man frigav Fanger, af Fænge 
flerne og overrakte fortjente Mænd — Kroner til 
Belonning. 
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Panckoucke (Charles Joſeph), en Søn af den og⸗ 
. faa fom Skribent befjendte André Joſeph Panckoucke, 
Boghandler i Lille, blev født der 1736 og fortſatte ſinFa⸗ 
ders Forretninger med Udmærfelfe Hans naturlige 
Forftand, hans Skrifter og hans ſtoöre Foretagender ſom 
Boghandler, have gjort ham bekjendt i hele Europa. 
Hos ham udfom den fore Encyclopædie, Buffons Være 
fer, Bidenffabernes Akademies Memoirer, Vocabu- 
laire francais , Repertoire universel de juris= 
prudence, Voyageur frangais af £a Porte, Mer- 

cure de France &c, Han døde i Paris 1799 og ef» 
terlod fine Forretninger til en Søn, der fortfærter dem 

med Iver og Klogffab. 

J 

Pancratium (ligefrem overſat Alkamp) var en 
Væddefamp hos de gamle Graker, ved hvilken alle fem 
Kjempemaader, Loben, Springen, Fægten, Bryden 
og Kaften foretages ; ligeledes en Veddekamp, ved hvils 
fen man lod intet Middel og ingen Kraft uforſogt for at 
erholde Seieren, en Kamp paa Liv og Død. 

Pandemos (af det Græffe) , et hyppigt forekom⸗ 
mende Tilnqvn paa Venus, hvortil Oprindelfen 
angives. forſtjelligt. Efter Nogle indrettede Ther 
ſeus Tilbedelfen af Venus Pandemos, da ban forbandt 
de forſtjellige Stammer eller. Flakker (Smuoc) i Attika 
tilet Heelt. Efter Andre kom dette Binavn deraf, at 
Venus's Tempel befandt fig paa Torvet, det hele Folks 
Forſamlingsplads (mavros dnus); endeligt efter Andre, 
fordi Solon havde ladet bygge dette Tempel af de Penge, 
fom offentlige Fruentimmer maatte betale. Men difje 
Angivelfer ſynes at være uden Grund, naar man feer, at 
Venus alerede i de aldſte Tider blev tilbedet under dette 
Tilnavn ogfaa paa andreSteder. Mærfværdigft var Bils 
ledet afden paa en Buk ridende Venus Pandemos i Elis, 
ved Siden af Venus Uranias Billede. Her forekom⸗ 
mer Venus Pandemos fom Symbolet paa den lavere 
Kjerlighed og den fig alle hengivende Sandſelighed, mode 
fat den overjordiffe Kjerlighed, og i denne Betydning 
tager man Ordet Venus Pandemos endnu i Conver—⸗ 

LN 
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fation, naar man ei tydeligere vil betegne Sagen 
ſelv. 

Pandecterne udgjøre en Deel af Corpus: juris 
civilis og indeholde en fyftematifø ordnet Samling af 
romerſte Retslerdes Domme om forſtjellige Retsgjen 
ſtande, hvilken Keiſer Juſtinian, paa hvis Befaling 
den blev foretagen, meddeelte Lovsfraft 533, da han 
afffaffede alle tidligere Retslærdes Skrifter, ſom hidtil 
havde været gjeldende, ſaavelſom alle andre Lovſamlinger. 
De hare deres Navn af det græffe mar (Alt) "og 
deys00or (ſammenſatte), fordi de. Fulde indeholde det 
Bedſte af de Rerslærdes Skrifter; man faldte dem og 

Digesta af digerere, ordne, fordidet i hine. Varker 
adſpredte ffulde bringes i en fÉjøn Orden, Den berøms 
te Juriſt Trebonian ercerperede dem ved Hjelp af 16 ans 
dre Retslærde, af 39 juridiſte Clasſiker, iſer ſaadanne, 
fom Havde levet under Keiferne fra Hadrians Tider, i 
tre Aar, uagtet Keiſeren havde bevilget en Friſt af 10 

Har til dette Arbeide. Man brugte dertil 2600 
Skrifter, ifær af Papinianus, Ulpianus, Paulus, 
Julianus, Marcellus, Cajus Modeſtinus ꝛc. De ere 
i der Hele affattede i ſamme Orden ſom de tolv Tavler 
Love og Edictum perpetuum, i Proces, Fordrag, 
Wgteſtab, FormynderfFab, Arv, Eiendom, Stipula⸗ 
tioner og Interdieter, Criminalret og Leren om Appel⸗ 
lotioner og inddielte i 50 Bøger, — Man kalder og de 
til akademiſt Brug ſtrevne Syſtemer i den romerſk⸗tyd⸗ 
ſtkebhorgerlige Ret Pandecter, fordi de ere forfattede i 
ſammes Orden. 

Pandora, den Altbegavede, kaldtes faaledes, fore 
di Enhver af Olympierne ſtjenkede hende en Gave til 
Menneſkenes Fortred. Prometheus, det af Zeus var. 
ſtodt fra Himmelen, havde dannet Menneſkene og op- 
livet dem med den hemmeligt ſtjaalne himmelſte Gniſt. 

Forbittret befluttede Gudernes Fader at ſtraffe denne 
Dumdriſtighed. Han befalede Vulcan at gjøre et Bil⸗ 

lede af Jord, Gudinderne ligt i SFjønfed og Ynde og 

indaande ſamme Sprog og Liv. Guden fuldførte Be⸗ 
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falingen; men Minerva maatte undervife den nye 
Skabning i funftige quindelige Arbeider, Venus begas 
ve hende med Skjonhed og Ynde, Mercur lare hende 
Lyſt at behage og give hende et indtagende og behage— 
ligt Sprog. Saaledes dannet førte Minerva hende i 
Gudernes Forfamling, "og alle forbauſedes over dette 
Kunſtverk. Derpaa fendte Zeus, fom havde givet hens 
de en JEFe, hvori ål Jammer og Elendighed for Men" 

neſtene var indſluttet, Mercur til Epimetheus, for at 
bringe ham Pandora til Forering. Prometheus havs 
de advaret ham, mod at tage nogen Forering fra Jupi⸗ 

ter, men Pigens Yndigheder bedaarede ham; tidg 
nok lærte han at fjende denne Gave. Hidtil havde 
Menneſtene levet uden alle Onder, uden trykkende Ar— 
beid og frie for alle Svadomme: Men Pandora meds 
bragte den bele Hær af Ulykker, der, da Epimetheus 
aabnede Laaget paa Wſten, ſtrax ſtrommede ud og overs 
fosmmede hele Jorden. Kun Haabet blev tilbage paa 
—— af Xſten, da han pludſeligt igjen lukkede 
den til, i 

Kal 
J 

Pandurer faa kaldte af Landsbyen Pandur i 
Solder-Geſpanſkabet i Nedre Ungarn, hvor de boe ads 
ſpredte i Bjergegnene, kaldes de fervifte eller reikiffe 
Fodfolk, der forhen ſtode under en egen Hovedsmand, ſom 

heed Harun Paſcha. De bære en Kappe, lange Beens 
flæder og Huer; de ere bevæbnede med en lang Flint, 
nogle Piftoler i Beltet, en ungarfE Sabel og to tyrkiſke 
Knive. De have fornemmeligt gjort Vigtig Tjeneſte i 
Svyvaarsfrigen under Baron von Trenk og gjort fig 

»” frygtede. Siden ere de lidt efter lidt fatte paa en mere 
regulæv Fod og høre nu til de faa kaldte " ll 

Pandæemonium ka'dtes det almindelige Tempel for 
Guder og Halvguder hos de Gamle, 

Panegyricus kaldes en Lovtale, en Green af Ta—⸗ 
lekunſten, hvis Maal er ſtjon Fremſtilling eller Skil— 
dring afen Kjendsajerning eller en Perſon. Nogen 
hiſtoriſt Sandhed er for faavidt nødvendig ſom Dances 
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gyticus behandler en hiſteriſk given Gjenſtand. Alerede 
i det frie Græfenfand fandt dette Slags Taler meget 
Bifald; og Iſoctates's Panegyricus er, uagtet den alt 
for ſynlige Kunſt, ſom berøver Værket det Hoie, et 
fandt Meſterſtykke af omhyggelig Stiil. I den romere 
ſte Literatur, ſom vi nu beſidde den, er den yngre Pli⸗ 
nius's Lovtale over Trajan den fortrinligſte, faavel ét 
Henſeende til den claſſiike Stiil, ſom i Henſeende til 
Veltalenhed. De ſenere romere Panegyrici fra det 
3die og 4de Marhundred, kunne blot intereſſere Hiſto⸗ 
riefotſtere. Blandt de Nyere have de Franſte en lig⸗ 
nende Art i deres Eloger (fee diſſe). Diſſe ere efrerligs 
nede af Englender, Tydſte, DanfÉe 0. fl. 

Panier eller Banner faldtes i Middelalderen hos 
den fydffe Lehnsmiltts en Hærfane, ſom fun den Adels⸗ 
mand, der funde føre et Compagnie vel bevæbnede Va⸗ 
faller i Krigen, erholdt af Hertugen. En faadan kald⸗ 
tes Bannerherre og var almindeligt en fornem Adelig. 
Efter Indfsrelſen af en Kaaente Milits blev deraf en 
blot Titulærværdigbed. 

Panin (Nikita Iwanowitſch) en berømt rusfæ 
Stats miniſter, blev født 1718. Hans Familie, der 
nedſtammede fra Lucca i Italien, havde begiver fig til 
Rusland og hans Fader var Gienerallieurenant under 
Peter den 1fte. - Sønnen tjente i Forſtningen ved Kei⸗ 
ferinde Ciifaberhi Garde, blev Kammerberre og kom 
1747 ſom befuldmægtiget Minifter til Kjøbenhavn og 
fo Aar efter til Stokholm. Ved fin Tilbagekomſt blev 
han valat til Hovmefter hos Sterfyrſte Paul Petrowitz, 
øg, da Catharina 2den 1762 befteeg den rusfiffe Thro⸗ 
ne —2* ham i Spidſen af det rusſiſke Miniſteri⸗ 
um. De mærfværdigfte Tildragelſer, hvori fan oms 
trent i tyve Aar havde berydelig Del, ere de forſtjellige 
Sractater, han fluttede med fremmede Magter, Krigen 
imod Tyrkerne, fom Urolighederne i Polen foranlediges 
de, Ombytningen af den rusfiffe Deel af Holſteen mød 
Olde nburg og Delmenborft til Fordeel før den yngre 
Linie af Huſet Holſteen / Gottorp, den forderlagtige Fred 
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med Porten, Ruslands Mægling ved Freden i Teſchen 
og endelige den bevæbnede Neutralitet. Alle diſſe Begi⸗ 
venheder bleve for Storſtedelen frembragte ved hang 
Foreftillinger og fuldførte ved hans Arbeider. Alle In⸗ 
ſtructioner for Feldtherrerne oa de udenlandfe Minis 
ftre, faavelfom den hele Correſpondens med fremmede 
Hoffer udfaftedes af ham felv. J offentlige Anliggen⸗ 
der "handlede han altid efter de Grundfærninger, at 
Staten ſtedſe maatte holde over fin Værdighed uden at 
fornærme andre, og, at det ei anftod et ſtort og mægtigt 
Rige, af rage fin Tilflugttil Liſt og Forſtillelſe, men 
den meeft aabne Frimodighed maatte befjele hans Minis 
ſteriums Forhold. Han behandlede Fotretningetne 
gierne med den Blidhed og behagelige Lethed, der ud⸗ 
gjorde hans dydige Sjels Chatacteer. Overalt vifte 
han ſtor Faſthed. Avor det gjalde Statens Vel, var 
han ligegyldig faavel mod Trudfler fom Løfter. Han 
raadede fun hvad der efter hans Overbeviisning var det 
bedfte, og modſagde i dette Fald felv fin Fyrſtinde. Med 
en rigtig Forſtand forbandt hanen ſtarp Dommekraft, 
dyb Menneffefundffab og Overtalelſesgave. Han døde 
den 11te April 1783. 

Panisbrev varen Anbefalingsſkrivelſe, hvori fore 
dum en todſt Keiſer anbefalede en verdslig Perſon, f. E. 
en, der var bleven gammel i bané Tjenefte, til Pleie i 
eet af de tydſte Stifter eller Kloſtre. Efter de bedſte 
tydſke Publicifter f. Cr, Påtter tør man ei paaftaae, at 
det har været en keiſerlie Her at udaive flige Ponisbreve 
med Henſon til alle Stifter og Kfoftre i Tydſtland; 
de vare ogfaa ude af Brug i Aarhundreder, indtil der 

pludſeligt under Keiſer Joſephh 2den udfom en Mængde 
af dem, hvorved Hovedhenſigten ſynes ar have været, af 
benaade Perfoner af de keiſerlige Arvelande med Penfios 
ner i andre Rigsftænders Lande. e Å 

Paniſt Skrak fee Pan. 

Panniput en Stad i den J Provinds 
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Lahor, er berømt af det fore Slag , ſom leveredes der 
1761 mellem Maratterne og Abdalla, Beherſtec af Oſt⸗ 
perfien, hvori den ſidſte tilkſempede fig den meeft,afgjøs 
rende Seier og fatte Maratterne, der tragtede efter af 
erobre hele Hindoftan, Grandſer. 

Pannonien kaldtes i Oldtiden Landet ved den 
nordlige Skraaning af de oſtlige Alper mellem Illyrier 
og Celter, hvilket beboedes af Pannonierne, et oprindelige 
thraciſt Folk. Forſt Keiſer Auguſtus lykkedes det af 
ſette fig faſt i diſſe Egne. Han overvældede Illyrier⸗ 
ne, Japoderne og Dalmatierne, frængte ind i Pannoni— 
ernes Bjerge og betvang dem (10 Aar efter Che.) Kort 
efter deres Undertvingelſe indlode de fig i en farlig Sam— 
menſvergelſe imod Romerne, hvilfen dog lykkeligt dem⸗ 
pedes af Tiberius. Siden ſynes de med Romernes Tii—⸗ 
ladelſe af have nedfat fig ved Rhinen; men fandfynligt 
erholdt deres Land førft under Claudius Indretning ſom 
romer Jyrovinds. Pannonien indbefattede der øftiige 
Strøg af Oſterrig og Steyermark, hele det egentlige 
Ungarn, for ſaavidt det laae ſydligt for Donau, en 
Deel af Krain og Croatien, hele Slavonien, og st 
Stykke af Bosnien fanag Sau. Sandſynligt inddeelte 
Hadrian Landet i Pannonia, superior (fiden prima) 

og Pannonia inferior (fiden secunda). Fra den 

markomanniſte Krig blev Ungarn hyppigt medtager af 
Barbarerne. Ulige mere leed det ved Folfevendringen 
midlertid bleve Romerne endnimt Beſiddelſe af Landet, 
ſtjondt de og paa-nogen Tid, ſom Aar 300 efter Chr. 
tabte det til Vandalerne. Endeligt blev Pannonien dem 
aldeles frataget af Hunnerne under Attila. " Men efter 
denne Erobrers Dod gif Hunnerriget tilbage til fin sf: 
lige Grændfer tilde vide Sletter ved Don, hvor Hun» 
nerne endnu længe herffede under Navnet Mugari og 
va Lutriguri. J det øftlige Curopa frembragte denne 
Revolution de vigtigfte Forandringer. $ Pannonien 
nedfatte fig nu nemlig hine Sarmater, der ere de nuve⸗ 
rende Slavoniers Forfædre. Pannonien felv toge Pfts 
gotherne i Beſiddelſe med de orientalſte Keiferes Sams 
tykke. Da diffe droge til Italien kom Longobarderne i 

J 
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deres Sted, og da ligeledes diſſe, efter 42 Aar droge 
til Italien, kom varerne, en Nation, der var blandet 
af Hunner, Tydffe og Slaver, under cen af Attilas 
Efterkommere. De trængte frem til Elben og Saale, 
men bleve overvundne af Carl den ftore, hvem de maat— 
te underfafte fig 806, hvorpaa de antoge Chriſten⸗ 
dommen, | 

Panorama, Malerie til affe Sider, falder man 
Horiſontalbilledet afen Grad eller Egn, den meeſt ſtuf⸗ 
fende Slagé Fremſtilling i Farver og Lys, hvilken blev 
opfunden med Slutningen af forrige Aarhundred af 
Mr. Batker. Man fan med Ret falde Panoramaet 
Perſpectivets Triumph. Fraet Taarn eller et Bjerg 
maa Kunſtneren med den ſtorſte Noiagtighed optage 
Egnen rundt omkring, ſaavidt hans Øie fan ræffe den 
fierneſte Horifont; den” heieſte Sandhed og Punftligs 
hed og den meeſt overraſtende Illuſion eve flige Fremſtil— 
lingers Hovedsiemed, men hvilke dog kun erholde deres 
Betydning og Virkning ved den Maade, hvorpaa faar 
danne Malerier opſtilles og belyſes. Er nemlig Panora⸗ 
mamaleriet fuldendt i alle fine Dele, faa bliver det faalez 
des ſammenſat og ophængt, i en egen dertil indrettet 
rund Pavillon, at Betragteren i Midten omgivet af et 
Gallerie, ſtager ſaaledes ſom om San befandt fig paa 
den Plads, hvorfra def er tegnet. Lyſet falder runde 
omfring fun ovenfra paa Maleriet, faa at dette er belv, 
uden at Tilſtueren blendes; da denne intetfteds feer nos 
gen Ende vaa Maleriet, troer han virkeligt at være hen— 
fat i den — Egn. I London og i Paris findes 
egne Bygninger, der ftedfe ere færdige og indrettede til 
flige Maleriers Opſtilſing. Nobert Fulton, en Amerie 
faner, "bragte forſt et Panorama til Frankerig; man 
"beundrede der lidt efter lidt Fremſtillingerne af London, 
Paris, Toulon, Neapel, Havnen ved Boulogne, 
Rom, Amſterdam 2c. Livligheden og Færfelen paa 
Gaderne er i diffe Malerier lige faa ſtuffende efterlignet, 
fom det graaligt fvindende Fjerne; Intet fan derfor 

g2 
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give et tydeligere Begreb om en Egn end set tro Pas 
norama. 

Pant kaldes enhver Ting, hvortilen Creditor af 
fin Skyldner erholder Tingsret, til Sikkerhed for fin. 
lovlige Fordring, og Panteret er den Realret , fom 
Creditor erholder fin Skyldners Eiendom til Sikker—⸗ 
hed for ſin Fordring under den Betingelſe, at han, efter 
Gjeldens Afbetaling, igjen giver ſamme tilbage, eller 
bruger ſamme til at liquidere Gjelden, Hvis den ei paa 
anden Maade realiſeres. Almindeligt kunne alle Ting 
og Eiendomme, bevægelige og uhevægelige, legemlige 
pg ulegemlige (f. Er. Ejendomsret) tjene til Pant, naar 
de; fun eiendommelig tilhøre Pantegiveren, naar de 
funne yde Sikkerhed for en Fordring, funne overlas 
deg og ere fatte i Pant paa en lovlig Maade. Men 
Gjienſtande, der efter Lovene ere udenfor Handel og 
Vandel, befinde fig i Proces, og ſaadanne, hvis Salg 
er forbudet ved Loven eller ved et Teffamente, liger 
ledes fremmed Eiendom, f. Cr. Konens til Medgift 
erholdte Grundſtykke 2c., - kunne et ſettes i Pant. 
Dog fan fremmede Sagers Pantſättelſe erholde Gyl⸗ 
dighed, naar den ſteer med Eierens Vidende og Vil— 
lie og med hans Samtykke, eller, naar Pantfætteren 
fiden ved Arveret eller paa anden Maade blive Eier 
cc. Da Pantgiveren beholder ſin Eiendom i den 
bortpantede Ting med alle Pertinencier og Benyt: 
telfer, faa maa han og bære alle Byrder, Afgifter 
og Ulykkestilfelde, ja har endog Ret til at fælge eller 

paa anden Maade afhænde et generalt Pant, dog uden 
Skade for Panteretten og i de ved Loven tilladte 
Tilfælde. £ A 

Pantalon eller Pantaleon kaldes et af Pantaleon 
Hebenſtreit i Eisleben opfundet men af Brug gaaet In⸗ 
ſtrument i $orm af en Cimbal, der ev ni til ti $od langt, 
har Reſonansbund paa begge Sider, hvoraf den ene er 
overtrukken med Staal⸗ og Meffingtraad' Strenge,» den 
anden med Tarm Strenge, har iovrigt ſom Claveret als 
le haarde og bløde Tonftiger og ſamme Omfang i Octa⸗ 
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verne, og [pilles med to med Klæde overttukne Stokke. 
Foruden dette falder man og faatanne Claveerinftrus 
menter. Pantalons, ved hvilfe Hamrenes Slag paa 
Strengene fÉeer ovenfra nedad, eller ved hvilke Metals 
Hammere, eller i Hager boiede Staaltraadde fpæntes 
til Strengene og hvorved det floilignende Corpus ſtaaer 
lodret. É 

Pantalone er ved den italienſte Comoedies Maſker 
Faderens Rolle. Pantalonens forrige Klædning er for— 
ſtjellig fra den nyere; dog ere begge venetianſte Drag> 
ter. Den ældre Pantalon bar den faafaldte Zimarra, 
et Slags lang Kappe med forte Overærmer og en ſmal 
paafat Krave; denne Dragt pleiede Kjøbmændene at 
"bære i deres Boder, og den bruges endnu af Advocater. 

Til Pantalonens Coſtum hørte og, at Beenklader og 
Stromper maatte være af eet Stykke. Derfor faidte 
man og i den nyere Tid denne Dragt Pantalons. Ved 
det gamle Coftum vare de ftedfe røde og Zimarraen fort. 
Da Tyrkerne erobrede Conſtantinopel miſtede Venedig 
Negropont. - Hele Venedig følte dette Tab faa ſmerte— 
ligt; aft man og ved denne Dragt forvandlede de røde 
UnderÉlæder til forte, tilTegn paa Sorg, og ſaaledes 
blev den fiden.… Ved Maffen var intet ufædvanligt ; 
man bar endnu dengang Sfjæg, og fanledes fane en 
gammel Kjøbmand fædvanligt ud. Sfjægget ved den 
nye Pantalonsmaſke er forſtjelligt, det gaaer rundt 
om Hagebenet, og løber foran gandſte ſpidſt ud i Mid⸗ 
ten. Jovrigt blev Veſten forlænger og mor bandt de - 
øventil mere foldede Pantalons ved Knæet; marra og 
Toffler bleve fom før. Almindeligt er Pantalon i Cha— 

- Tacteer en godmodig, enfoldig, gammel Kjøbmand; 
"han er for det meſte forlibt og bedrages ftedfe af en Med: 
beiler, Son eller Betjent: Undertiden gjør man ſiden 
fidfte Aarhundred en god Huusfader af ham, fuld af 
Wresfolelſe og Delicateffe, hvad hang givne Ord ans 
gaaer, og meget ftreng mod fine Børn. Dog bliver det 
ftedre derved, at han bedrages: ſnart berover man den 
ſparſomme Mand Penge af hans egen Lomme, fnart 
bringer man ham dertil, ar han, uden at vide der, 

— 
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overgiver fin Datter til en. Elſter, han har forfulgt. 
Behover man en retſkaffen Gammel maa der en Pans 
talon til, man behøver man en latterlig Taabe brus 
ger man og, Dantalon. Plautus bruger den Gamle 
paa ſamme Maade.  Wilde-man i den nyere Comoe⸗ 
die helbrede Venetianerne fra en eller anden Mode— 
daarſkab, faa var det nok offentligt at gjøre ſamme 
[atterlig —* Pantalon; ved at viſe fig; ſom Caricas " 
tur biev ban fine Medborgeres Lærer. Han taler 
ftedfe i den venetianſte Mundart. Endeligt indførs 
te Ruzzante fra Padua forſt de forſtjellige Maſte⸗ 
characterer i den italienſte Comoedie, da ban i Aar 
ret 1530 udgav fer i Proſa ſtrevne Lyſtſpil, i hvil 
fe hver Medſpillende taler en anden Dialect: vene— 
tianſt, bologneſiſt, bergamaſkiſt, paduanſt, floren⸗ 
tinſt, ja endog nygreſt; han efterlignede heri Plau⸗ 
tus, og Carnevalsmaſkerne gave ham Ideer til Drag⸗ 
ter og Characterer. Flaminio Scala faldt Flavio, 
betjente fig ſenere af diffe af Ruzzante indførte Mas 
ffer, men ſtrev ingen udførte Skueſpil, fom bang 
hoitpriſte Forgjenger ; han gav Skuefgillerne blot 
Skizzer, ſom diſſe udførte improviſerende. 

Pantheismus. Ideen om Guddommen eller 
det abſolut nødvendige, fuldkomne Vaſen er overalt 

fremadſteidende Menneſtkefornuft egen og nøds 
vendig; thi ved Fornuften hever Menneſtet ſig over 
Tingenes Phoenomener til Tanken om ſammes ſidſte 
Grund. Denne foreſtiller Menneſtet fig, efter ſin 
Dannelſee forfjellige Grad, ſnart ſom enkelt og for— 
ſtjellig fra Verden (Monotheismus), ſnart ſom mangs 
foldig (Polytheisnus), fnart ſom Totalitet. Denne 
ſibſte Foreftilingsmaade eller dette philoſophiſte Sy—⸗ 
frem (naar denne Foreſtillingsmaade fremſtilles og ude 
vikles videnfEabeligt) falder man t egentlig Forſtand 
Pantheismus. — Denne beffaaer altfan deri, at man 
tager Tingenes Hele (To xuv) eller Verden i vidt— 
loftigere Forſtand for Gud, og ei antager. noget fra 
ſamme forſtjelligt Veſen for Grund til den, folge⸗ 
ligt identifiverer Gud og Verden aldeles. En ſaa— 
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dan Paaſtand er i Philoſophien Reſultatet af en 
logt udføre Materalismus 0: den Synsmaade modfis 
ger Menneſkets inderfte Bevidſthed, der ei fan forflares 
ved ſamme, ligefaavel ſom ders fædelige Naturs helligſte 
Intereſſe, fordi der kun da herffer en Naturnodvenbig⸗ 
hed og Frihed et umulig, hvorved Menneſtet er iſtand 
til at modtage Fuld kommenhed i det Uendelige; da des⸗ 
uden denne Synsmaade maa gaae over til Fatalismus, 
hvilfen umiddelbart ophæver den rene, med den moralſtke 
Selvobevidſthed alene overeensftemmende Idee om Guds 
dommen fom en alviis og hellig SÉaber, faa maa og 
Pantheismen aldeles forkaſtes i denne Forſtand og fættes 
ved Siden af Atheismus, der negter Skaberen. For 
det andet fan man vel og falde den Synsmaade Vans 
theismus, efter hvilfen man antager, af Guddommen 
er alt, hvad der virkeligt er, at alle Tings Væfen beroer 
paa Gud, 0a af intet er virfelig fandt, hvad der ei er 
grundet i ham (man har og faldt denne Lære Tingenes 
Smmanens i Gud); men denne Synsmaade er i religiøs 
og moral Henſigt faa forffjellig fra den forrige og til⸗ 
lader [aa mangfoldige Modtficationer, at man endog 
med Schelling fan paaftaae, at enhver Fornuft; Gyné- 
maade og man Fan lægge til, enhver religiss Syns maa⸗ 
de fan in eller anden Forſtand henfores til denne Lære. 
J Hovedfagen fommer det an paa hvad man forſtaaer 
ved Sud og i hvad Forhold man fætter Verden til ham; — 
om vi nemlig ved Gud forffaae et Fatum eller en dans 
nende Naturkraft, hvorved alt aarſageligt er betinget, 
øg tillægge Tingene, der hidrøre fra Gud, en guddom⸗— 
melig Natur i ſamme Betydning, 4 hvilken de tilleg⸗ 
ges Gudo: efter Grad eller Art * fuldfomm«% lige 
med Sud. Thi fun i denne Betydning vilde den nyligt 
beſt revne Synsmaade fortjene ſamme Dadel ſom ovenz 
anførte. Selv Menneſket tør et tillægge fig en Guds 
dommelighed, der ligner Guddommens Natur. Men, 
naav Gud betragtes fom det fuldkomneſte Væfen i oven— 
ſtaaende Forftand, Verden fom det Verk, bvori han 
fra Evighed hår aabenbaret fig, og den frie Natur fom 
Wenneffene fEjænfet ved ham, faa er dette endog den | 
chriſtelig⸗religisſe Synsmaades Udfagn, hvorved Fors 
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ſtjellen mellem Gud og Verden ei ophæves og hvorved 
" Gædeligheden endog erholder en højere Sanction. J⸗ 

øvrigt tilſtrive de nyere Philoſopher fødvanligt Spinoza 
den ovenanforte Synsmaade, eller den egentlige Pans 
theismus, der viſtnok ligeledes tillader mange Modific a⸗ 
tioner; derfor bruges Benævnelferne Spinocismus og 
Pantheismus ofte, men falfteligen, ſom ligebe— 
tydende. 

Pantheon (af det Graſke) var i Oldtiden ethvert 
Tempel, der var helliger alle eller de fortrinligſte Guds 
domme i Falledſfab. Meeſt berømt blandt dette Slags 
Templer var det gamle Pantheon i Rom, hvilket Agrip⸗ 
på, Auguſts Yndlina opbyggede for alle Guder i den gde 
Region paa Marémarfen. Dette Pantheon har holdt 
fig til vore Tider, er af Pave Bonifacius 4de helliget 
Jomfrue Maria og alle Martyrerne 607, hvorfor det 
nu heder Kirfen St. Maria ad Martyres. Endnu 
hyppigere falder man det Rotonda fordi det er bygget 
rundt. Loftet er hvælvet, og Lyſet falder ovenfra igjens 
nem'en ftor Aabning. Porticus eller Soilegangen, der 
hefinder fig foran Templet, ſynes at være af en fenere 
Bygningsmaade end Templet felv. Denne Porticus 
indbefatter 16 Sgiler af oriental Granit, hvoraf 
hver har 15 Fod i Omfang. Templets Indre var prys 
det med Gudernes ſtjonneſte Billedſtotter, af hvilfe 
imidlertid de bedfte bleve bragte til Conſtantinopel af 
Conſtantius. Nu finder man her i otte entike Niſcher 
ligeſaamange Soiler, hvilfe Keifer Hadrian lod færte. 
Templets gide udgjør ligeſaa meget ſom Viiden nemlig 
337 wd. Aabningens Gjennemfnit i Kuppelen er 27 
Fod. Gulver er belagt med Porphyr. Dette Kunſtens 
Mindesmærke har lite overordentligt meget ved Barba⸗ 
rernes og nogle Keifere og Pavers Plyndringer. — Des⸗ 
uden er der endnu et Mindre Pantheon i Rom, hvilket 
efter Montfaucon holdes for Minerva medicas Dans 
theon. Der findes ogſaa endnu vel vedligeholdte Ruis 
ner af et prægtigt Pantheon, ſom Keiſer Hadrian lod 
opbygge i Athenen og ſom hvilede paa 120 Mar morpil⸗ 
ler. I Oldtiden blev Ordet Pantheon og faa — 

i" 
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brugt ten anden Betydning, hvorefter det betegnede en 

Gudbilledſtotte, der forenede flere Guddomnes Sym— 

boler og Atributer. Slige Figurer feer man hyppigt 

paa gamle Mindesmarker, og de ſynes at være gtundede 

i Ideen om den ældfte Cultus. Den nyere Tids merk⸗ 
værdigfte Pantheon er den Bygning, ſom de Franſke i 
Begyndelfen af Revolutionen beſtemte til at gjemme A— 
ſken af fortjente Franſk mend. Det er egentligt den hel⸗ 
lige Genoveas forrige Kirfe, hvis Bygning Architekten 
Sufflots begyndte i den anden Halvdeel af forrige Aars 
hundred, og sver hvis Hovedindgang man nu læfer de 
Ord: det taknemmelige Kædreneland til ftore Mænd. 
Imidlertid blev denne Idee ef udført med den Værdighed 
og Varighed, der Fulde vife fig ved Varker af et faas 

dant Anlæg og Beſtemmelſe. Rouſſeaus og Voltaires 
Liig findes her i forte Sarkophager. Mirabeau'og Mas 
rat vare ogfaa begravne her, men bleve igjen førte bort. 

" Overhovedet er Ideen ofte vanhelliget. Senere bleve 
Senatorer, Rigsmarſchaller og andre Perfoner af Rang 
og Fortjeneſter biſatte her. 

Pantomime. Mimiken eller Geberdekunſten, der 
i Artiklen Mimik ei gandſke rigtige er indſtrenket til 
Skueſpilkunſten, er en Kunſt, der nermeſt gaaer ud paa ba] 

MennefÉet og fremſtiſler det Menneſkelige, for ſaavidt 
dette i Sammenhæng og Mangfoldighed lader fig udtryk⸗ 
f: ved Geberder (i vidtløftigere Betydning). Denne 
Mimikens Characteer er grundet i dens Fremſtillelſes— 
middel, fom er det menneſkelige Legeme felv i fine for⸗ 
ſtjellige Stillinger, der frembringes vilfaarligt, ere va⸗ 
rige eller overgaaende og yttre fig umiddelbart. Mimi— 
ken vifer fig derfor paa fin meeſt paffende Plads, hvor 
Menneſtets indre Liv virfe paa Geberderne og. ſynes 
umiddelbart at frembringe diffe. Men i Virkeligheden 
forefommer det Indres Yttring og Meddelelfe ved Geber⸗ 
der aldrig gandſte adſkilt fra Yrtringen ved Sproget, og 
faaledes er det flart, at Mimiken og Declamationskun— 

ſten oprindeligen høre ſammen, ligefom de i deres hoieſte 
" øg meeft omfattende Udøvelfe danne Sfuefpilfunften, 

Ved begges Adffillelfe kunde vel enhver for fig naae den 



170 Pan 

hoieſte Grad af Uddannelſe, da Kunſtneren ved de rins 
gere Omir:g af ſine Kunſtmidler fan opoffre det Enkelte 
frarre Opmærffombhed oa flittigere Øvelfe; men Betragt. 
ningen og Nydelſen fordrer paa den anden Side en kun⸗ 
ftig Abſtraction, + Folge hvilken man maa glemme, at. 
hine to høre fammen i Naturen og ved fuſldkommen Ycs 
tving af det menneſtelige Indre. Denne Abſtraction 
fremmes ifær da, naar Kunſtneren uddanner Geberderne 
eller der mundtlige Foredrag faa meget, at han ved Ans 
vendelfen af det ene Kunſtmiddel ſynes felv at erſtatte det 
andet; ja denne Abftraction bringer ham endog til af 
meddele fir mundtlige Foredrag det meeft levende Udtryk, 
og hæve Geberden ligeſom til Sprog; dette bringer igjen. 
Tilſkueren og Tilhøreren til at fomme Kunſtneren imøs 
de, ved at udfylde det fynlige eller horelige Udtryk ved 
Indbildningskraften, der tænker begge fammen og. fors 
binder dem inderligt. Hvad nu hiin Adſtillelſe felv ans 
gaaer, faa fee vi. Declamationen aldrig gaage faavidt 
fom Mimiken. Thi, om man og. med Ret fan paaftaae, 
at, Declamationen, felv i Morke, folgeligt uden at vir⸗ 
fe ved Miner eller ved fin ſynlige Perſonlighed, maa 
funne bevife Styrken af fin Kunf og fuldfommen 
lægge dens Virkninger for Dagen, faa ſee vi dog aldrig 
nogen Declamator, der viſer fig for vort Pie, gandſte at 
afholde fig fra Geberder, ſtſondt fr arme, ved Declamas 
tionen, i forfjellige Grader maa være underordner. 
Grunden dertil ligger deri, at man bedre fan tanke 
fig en Rekke af Geberder uden Sprog, end uden Mis⸗ 
hag taale det Indres levende Udtryk, der ligger i Spyros, 
get, ved fuldfommen Mangel paa Bevægelfe hos Leger 
met. Vilde man derimod gjøre Mimiken herſtende og als 

" deles underordne famme Sproget, faa vilde dette ligefaas 
vel være imod Kunſtens Mand fom imod Sprogets Na— 
tur. Thi aldeles at underordne det fidfte i en Fremſtil⸗ 

ling, vilde være, fun bift og her at ledſage og forklare 
Minen ved nogle Ord. Men Sproget fordrer, da det 
ei blot er Udtrykket af Folelſer, men ifær af Tanken, en 

mere inderlig og ſammenhengende Forbindelſe, der fun 

bør afbrydes, naar Taushed af een eller anden Grund 

bliver til Nodvendighed eller forekommer mere paſſende; 
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ja Indblandingen af enfelteOrd ogSatninger i Geberde⸗ 
ſproget vilde tilintetajøre Henſigten af der ſidſte, betrag⸗— 
tet ſom ſelvſtendig Kunſt, da det vilde gjøre opmærffom 
paa denne Kunſts eller Kunſtnerens Mangler. Derfor 
vælger Mimen i fidfte Tilfælde fun et ſaadant Stof, der 
fottrinligen fan udtrykkes og fuldkommen 'tydeliggføres 
ved Geberder, og kaldes, forſaavidt han fun fremſtiller 
ved Geberden Pantomime, ligeſom Fremſtillingen ſelv, 
der fremkommer ved den ſelvſtendige Brug af Geberde— 
funften kaldes Dantomime eller bedre en pantomimiſt 
Fremftilling, og er følgeligen i fortrinlig Forſtand en 
funftig Fremſtilling. Men en Fremſtilling, hvori alt 
ffalwifes ved Geberder, uden Sprogets Medvirkning, 
fan enten indffrænfe fig til den hvilende eller faſtholdte 
Geberde, da er den pantomimifÉ Stilling eller Attitude 
(fee denne Art.); eller den betjener fig af en Afverling 
af Geberder i Bevegelſe og Hvile. J førfte Tilfælde 
udvikles enten fun en enkelt Situation, en virffom eller 
levende Sindstilftand eller en beſtemt Characteer fulds 
ſtendigt ved en Rekke af Geberder (og man fan falde 
dette en [yrif-partomimif Fremftilling, fordi Geberden 
her fun forefommer ſom ſubjectivt Udtryk af det Indre, 
fornemmeligt Følelfen)) eller en menneFelig Handling 
fremſtilles. Her heder den pantomimiffe Fremſtilling en 
Pantomime i egentlig Forftand eller en pantomimiſt 
Fremſtilling. Thi Mimiken virfer her i dens høiefte 
Omfang, hvor er Heelt af menneffelige Yttringe: vifer 
fig under en Handlings Form, foraemmeligt der, hvor 
fiere Characterer (foreftillede ved flere Pantomimer) ved 
deres Sammenvirfen danne dette Hele. J denne Ger 
tydning har man og kaldt Pantomimen et Skueſpil uden 
Sprog og ved er ſtumt Sprog. | Men her udfordres ogs 
faa Mimikens hoieſte indvortes Fuldkommenhed, thi 

blot ved ſtor Tydelighed, Beſtemthed, Liv og Sammen⸗ 
hæng i Geberderne fan den Handling, der ſtal fremſtilles, 
erholde Sammenhæng, faavelfom dens enfelte Deles Be— 
tydning spfattes og forftaaes fra Begyndelſen til Enden, 
Da nu Mimikens Stof overhovedet eller der Mimen ſtal 
fremſtille, maa være noget Poetiſt og i fig felv Fuldendt, 
naar Mimiken ſtal vife fig fom ffjøn Kunſt, ſaa maa 
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Pantomimens Stof ifær være en Handling, der yttrer 
fig ſynligt paa mangfoldig Maade og tillige lader fig 
fremftille fom et ſynligt Heelt med Beſtemthed og mang⸗ 
foldigt Udtryk. Det kan iøvrigt være laant af Hiftorien 
eller Mythologien eller et virkeligt opdigtet f. Cr. allego⸗ 
riſt; det kan videre, efter den herfende Stemning, ſom 
Handlingen udtrykker og bevirfer, være alvorligt eller 
fpøgende, naivt eller ſentimentalt, og i Behandlingen 
ſnart ftrengere bundet, ſnart underligdog phantaſtiſk dans 
ner. Men egentlige Tragcedier kan Pantomimerne lige⸗ 
ſaalidet være ſom borgerligt Skueſpiſ. Geberder kunne 
nemlig ei have den ſträngeSammenhang fom de førfte uds 
fordre; de ere ogfaa mere Udtrykket af den levende Folelſe 
end af Sindet og Tankeverdenen, 037 derfor er Pantomi— 
mens Handling for en Deel mere af lyriſt Art end en ſam⸗ 
menhengende Folelſestilſtand, paa den anden Side mere 
udvortes oa: beſtemt for Øiet, hvorimod Sindets Kamp 
med en høiere Nodvendighed, der dog ſynes at være 
Tragoediens Grundlag, hverken udvortes fan beſtues 
eller udtrykkes ved Geberder. Men Forhold i det bor—⸗ 
gerlige eller conventionelle Liv funne flot opfattes ſpo— 
gende af Pantomimen eller de perſifleres uvilkaarligt 
ved Geberder, da de, faafremt Be ere conventionelle, 
uden Sprog gandſke tabe deres Betydning og deres 
Tillokkelſe. Meeſt paſſende for Pantomimen, faavel 
ved alvorlig ſom ſpogende Behandling ere derfor allego⸗ 
riſke, phantaſtiſte Stoffe, fordi diſſe, efter deres Na— 
tur meeſt tillade en Handling af ſyalig Betydning. 
— Hvad Mimikens Fremſtillelſesmiddel, Geberderne 
felv, angaaer, faa maae diſſe, for at kunne hæves til 
ceſthetiſt Form, ei alene være talende, tydelige, mangs 
foldige, og fuldkommen paſſende til det, der ſtal frem— 
ftiles, men og i deres Afvexling og beres Følge, 'foare 
til Lovene for overeensſtemmende og behagelig Bevæs 
gelſe. Deels for at lede denne rhythmife Bevagel⸗ 
fe, deelg for at udfylde og forſterke Geberdernes Ud» 
tryk, oa ſyſſelſette Øret faavelfom Piet, uden at ops 
hæve Mimikens Selvftændighed, - har man næften 

overalt fundet det nødvendigt at forbinde Muſik med 
Pantomimen. Muſikken maa i dette Tilfælde ei væs 
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te alt for udfer, men fammentrængt og characteri⸗ 
fig. Men Geberdeſprogets Eurhythmie er endnu et 
Legemets ſtrenge rhythmiſte Bevægelfe, ſom bevirkes 
ved Fodderne. Dette er Dandſen, ſom viſt nok i 
fin Fuldkommenhed ei fan tænfeg uden afverlende : 

Geberder. Naar derfor en Handling frumftilles ved mis 
miſk Dands fremfommer en Ballet. Baletten er derfor 
ftedfe pantomimiſt (uden Sprog), ſtjondt det hele Lege⸗ 

mes rhythmiſte Bevægelfe indſtrenker Geberdernes Anz 
vendelſe, men Pantomimen fan ogſaa være uden Dands, 

- øg kaldes da Pantomime i den meeſt indffrænfede Fors 
ſtand, thi den udtrykker alt med Geberdet i meeſt inde 
ſtrenket Betydning. - Pantomimen har det Øiemed, 
at viſe den levende Menneſkegeſtalt overhovedet, i dens 
djaracteriftiffe Betydenhed, Balletten at viſe de afvex⸗ 
lende Legemsformers yndige Betydenhed oa Fylde ipantos 
mimiſt afmaalt Bevægelfe, begge i poetiſt Mangfoldig⸗ 
hed og dramatiſk Udvikling. -— Udtrykket pantomimiſk 
Ballet er derfor enten en Pleonasmus, eller det betyder 
en ſaadan Ballet, hvori ſtreng rhythmiſt Legemsbevagel⸗ 
ſe (Dands) afvexler med Fremſtilling ved Geberdeſprog 
uden ſamme. Af dette Slags ere næften de fleſte Bal— 
letter. Pantomimer i indffrænfet Forftand ere derimod 
langt fjeldnere, da den poetiffe Opfindelſeskunſt i denne 
Kreds, faavelfom det mimiſte Talent, der mere træder 
tilbage ved Dandfen, nuomſtunder er blevet fjeldent 3 
Dandſekunſten derimod. erholder alerede mere Anledning 
til dens Uddannelſe derved, at Dandſen tillige er fels 
ſtabelig Fornsielſe. — Hos Grakerne er en ſaadan Ad⸗ 
ſtillelſe af Mimik og Declamarion, hvorpaa Pantomi⸗ 
men beroer, ubekjendt; til Poeſiens Fremſtilling forenes 
des Mimik og kunſtig Declamation med Muſiken. Men 
vel finder man hos dem, at en Perſon fremſtillede 
en Characteer ved Geberder og kunſtige Bevægelfer efter 
Muſiken (derte tilfammen kaldte Græferne ogy% 010, Ros 
merne saltatio), medens en anden declamerede dertil. 
Ved de gamle Theatres Omfang og de Spilleudes Fra— 
ftand fra Tilffuerne, og ved den rhythmiſte Bevagelſe, 
fora ledfagedes af Declamation og Action, var dette neppe 
mærfeligt og paafaldende. Videre bleve vel enkelte Situa⸗ 
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tioner og Menneſker, ifær Optrin af et latterligt Slage, 
pantomimiſt fremſtill-de f. Ex. ved Gjeſtebudde, men 
Pantomimen i egentlig Forſtand var dem fremmed. J 
Italien blev Navnet Pantomime opfundet, og man bes 
tegnede tidligere dermed en Kunſtner, der efterligner 
Alt ved Geberder, iſer en Skueſpiller, der ei tillige de— 
clamerer fin Rolle. En mere indſtrenket Betydning er⸗ 
holdt dette Ord, fra den Tid man og gavſtheatralſte Fo⸗ 
reftillinger ved blot Geberdeſprog, saltatio pantomi- 

morum, Dette Slags theatralſte Foreftillinger blev 
fornemmeligt uddanner under de førfte romerſke Keifere 
paaen Tid, da den theatralffe Woefie begyndte at tie, 
ved Folkefrihedens Korfvinden. Wien Grunden til fams 
me var alerede lagt i Forveien i Rom af Hiſtrionerne 
(fee denne Art.), der opforte mimiſte Dandſe, omend⸗ 

ſtjondt dette Navn ſenere ſynes at vere blevet Navnet 
for alle Skueſpillere. Sandſynligt udgik den pantomi⸗ 
miffe Kunſt fra den vantomimiſte Fremſtilling af enkelte 
Scener i berømte Skueſpil, een Mimer foreſtillede ogs 
faa flere Roller, Forſt fenere finder man Spor af Pan» 
tomimefelffaber. — Pen Pantomimerne fynes ved deres 
Fremſtillinger, et blot af have betjent fig af naturlige, 
men og vilkaarlige Geberder, det Mindſte fandt man 
det alerede tidligt nødvendigt, ved Opraaben at bekjendt⸗ 
gjøre Folket, hvad de vilde foreftilfe ved deres ſtumme 
Evil, hvorfor man i de nyere Tider betjener fig af Co⸗ 
moedieplacater. Dog feer man af ef gammelt italienſk 
Epigram, hvori der ſiges, at Pantomimerne have faa 
mange Tunger fom Lemmer paa Legemet, hvor vidt dens 
ne Kunſt maa have været nddannet hos de Gamle. Om 
Pantomimerne fagde man: de dandſe Stykket (kabulam 
saltant), efter den ovenanforte vidtloftigere Betydning 
af saltatio), og deres Spil blev accompaaneret af dacty⸗ 
life Fløiter.  MMinefpil funde ligefaa lidet finde Sted 
ved diſſe Fremftillinger” fom ved te Gamles Skueſpil, 
fordi Pantomimerne ſaavelſom Skueſpillerne betjente fig . 
af Maſker. Bathyllus og Pylades, de ſtorſte Medbeis 
flere i denne Kunſt, af hvilke den førfte, Mæcenas” Ynd⸗ 
ling, var udmærferi der Comiſke, den anden mere i det 
Tragiſte, Hylas o. A., gjorde Cpodje under Auguſt og 
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gave oftere Anledning fil Uroligheder blandt Folket, ſom 
ſnart røg den Enes fnart den Andens Partie. Efter en 
almindelig Mening bleve de felv anfeere for Opfindere 
af denne ſaakaldte italienſte Dande. Men Pantomi— 
mernes Fremſtillinger hyldede, iſer i den følgende Tid, 
ſtedſe mere Ukydſthed og Uſadelighed; ja de bleve, uags 
tet de ſtode iſtor Yndeſt hos Folket, dog ofte forviſte fra 
Rom og Italien for deres Udſpevelſer. J deres Ung« 
dom bleve de hyppigt cafrerede, fordi man troede, af 
de derved erholdt en ſtorre Legems Smidighed. Mange 
af de ældre Skribentere r's ilede, af diſſe Grunde, Pans 
tomimens Opfindelſe og Uddannelſe, hvori viſt nof Ros 
merne toge en lidenſt abelig Deel, med blandt Aarſager⸗ 
ne til Sedernes Fordervelſe i den romerſte Stat. De 
gamle romerſte Pantomimer ophorte, lidt efter lidt, 
ſandſynligt med det romere Theaters Forfald i det fem⸗ 
te og fjette Aarhundred. Hos Italienerne, der, ſom 
alle fydlige Folk, ere mere levende og veltalende i deres 
Geberder end de nordlige, vedblev dog denne Kunſt ſted⸗ 
fe at udøves. Ide italienſte Maffefpil blev et Spor 
af farame. — Wantomimernet den ovenanforte ſtrengeſte 
Betydning (ſom Fremſtilling af en Handling ved flere 
Pantomimer, ved blotte Geberder, uden dandsagtig 
Bevægelfe) er forſt opfunden de nyere Tider. Men 
endnu hyppigere er den uddannet tilligemed den bøiere 
Dands, fornemmligt af Italienere og Franſtmend; 
Noverre, der fornemmeligt er bekjendt fom den nyere 
franffe Tonekunſts Fader, gjørde en Pantomime af 
Voltaires Semiramis. Nu fynes den Deel, man fors 
hen tog i Pantomimen, gandſte af være gaaet ever til 
Balletten eller .den vantomimiffe Fremſtilling af enkelte 
Situationer efter Malerier, Endeligt kan endnu bes 
maerkes, at Opførelfen af pantomimiffe Scener med 
Muſik hos mange orientalffe Foli, iſer Perſerne og 
Chineſerne, hore med til deres Hovedforlyſtelſer. 

Paoli (Pafcal; var født i Genua 'og døde i Lon⸗ 
don den 5te Febr. 1807 i en Alder af &T Aar. Oen 
Corfifa har i Løbet af der 18de Aarhundred frembragt 
adſtillige fraftige og berømte Mænd, der fornemmeligt 
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have udmærfet fig ved en Jern-Faſthed i Characteer f. E. 
Paoli og Bonaparte. De befidde ſamtligt hiint Hefolks 
Hand, hvilket Rouſſeau faa træffende, har ſtildret med 
den prophetiffe Yttring, at denne lille Øe engang vilde 
unfte hele Europa. Paoli nedſtammede fra 7n anfeelig 
corſiſt Familie. Hans Fader ſendte ham i en Alder af 
29 Aar til Corferne, der erfjendte ham ſom Generals 
commiſſair for hele Øen. Som ſaadan ſtod hen i Spids 
fen af en demoeratiſt Regjering, med fongelig Anfeelfe ; 
dog forfmaaede han, at antage Kongetitelen, hvilket 
Theodor Neuhof gjorde. ang Virkſomhed og den 
Kraft; hvormed han drev paa en giennemgribende -og 
forſtandig Plan til at forbedre det forvildede Folks Tils 
ſtand, vare hoiſt velgjørende for Corſika. Han ordnede … 
Forvaltningen, oprettede et regelmeſſigt Troppecorps 
og ſtiftede et Univerſitet, for at give fine Landsmænd 
Sands for Aandsdannelſe. Man adlød den ſtrenge 
Hovding og elffede i ham Corſikaneren. Med Held ung 
dertrykte han Blodhevnens barbariſte Skik thi før hans 
Tid vare Mord blevne uſtraffede. Øen ſtildte fig nu 
fra Genua; og Paolis Indflydelſe tilintetgjorde alle 
Pengeoffre, hvorved hiin Republik vilde tilkjobe fig de 
trodfige Inſulaners Lydighed; men ligefaa virkſomt opø 
muntrede han fine Corfer til Modſtand mod Frankerigs 
Vaaben. Da de Franffe i Aaret 1769 erobrede Pen, 
gif Paoli, fir Fedrenelands Lovgiver og den driftige For— 
fvarer af Corſtkas Uafhengighed, til London, hvor man 
behandlede ham med den ſtorſte Agtelſe. Tyve Nar efø 
fer aabnede den franffe Revolution ham en nye Lobebane. 
Han vendte tilbage til fir Fædreneland, hvor han endnu 
ſtedſe beſad megen Indflydelſe. Som ivrig Republika—⸗ 
ner vandt han ſnart Revolutionspartiets Tillid. Her— 
paa begav han fig i April 1790 til Paris, for at takke 
Nationalforſamlingen, der havde optaget Corſika i de 
franffe Provindſers Rang, og aflæage ſamme Troſkabs⸗ 
eeden. Lafayette foreſtillede ham for Kongen, der alere⸗ 
dei Februar havde udnævnt ham til Commandant i Bas 
ſtia. Hans Narvarelſe vakte felv i Paris et Slags 
Enthuſiasme. Efter fin Tilbagefomft til Øen blev ban 
valgt til Anfører for Nationalgarden og til Praſident 
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for Departementet. J denne Egenſtab fulgte han, ſom 
det lod, i Aarene 1791 og 1792 Revolutionens Grund» 
fætninger, men fattede fnart, ved det i Franferig tilta⸗ 
gende Anarchie, den hemmelige Beſlutning, at have 
Corſika til en uafhengig Stat. Da det jacobinſte Par⸗ 
tie mærkede dette og hans Republikanisme ſyntes misten⸗ 
kelig i Paris, kaldte han i Mai 1793 enConſulta ſammen 
i Corſika, der udnævnte ham til Corſernes Praſident og 
Generaltſſimus. Nationaleonventet befalede ham nu at 
mode for dets Skranker; og, da han ei kom, blev han 
ved et Decret af Congreſſen af 17de Juli erflæret for en 
Statsforræder, der var Skyld i, at Expeditionen mod 
Sardinien mislykkedes, og, fom under Englands Bes 
fEyttelje havde villet gjøre fig til uindſtrenket Herre af 
Corſika. Til denne Tid havde Paoli lever i bedſte Tors 
ftaaelfe med Familien Bonaparte, men nu erklærede 
denne fig afgjort for det jacobinffe Partie, og begge Far 
miliec bleve for ſtedſe adſtildte. Nu forbande Paoli fig 
med England, og i Februar 1794 begunftigede Gan ens 
gelſte Tropperé Landing, hvilke, forenede med ham fer— 
dreve de KranfÉe fra Øen. Men han ſaae ſig ſtuffet i 

"fine Forventninger, Vel blev han, felv af Engtænders 
ne udmerket fom fit Fedrenelands Befrier, og det i Bas 
ftia indrettede Parlament opftillede hans Buͤſte i For» 
ſamlingsſalen, men England betragtede Øen fom en 
Erobring, og den urolige, ærgjerrige Paoli var ei. tils 
freds id den Magt, man havde ladet ham beholde 3. 
ved fin Forbindelfe med England tabte han og Tillid og 
Agtelfe hos en ſtor Deel af fine Landémænd. Hertil kom 
hans Fiendſtab med den engelſte Vicekonge Elliot, der 
tilftod ham mindre Indflydelſe end. han-onſtede. Han 

holdt det ſaaledes for bedre gandſte at give Slip paa Res 
gjeringen og gif til London, hvor han levede i Stilhed af 
en for ham udfat aarlig Indtægt af 2000 Pund Ster— 
ling. Napoleons Berømmelfe og Glands ffal have ope 
fyldt ham i hans Eenſomhed med iverſyg Utilfredshed. 
Unæateligt hørte Paoli til de ulykkelige Mænd, hvis 
ftørfte Smerte det var, at fee st heelt Livs Planer 
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tilintetgjorte og at døe. med Kummer over en forfeilet 
Tilværelfe. + · 

Pap fee Papiir. 
Paphos. Paa Øjen Cypern gaves der fo Stader 

af dette Navn: Gammel⸗Paphos, der lade ti Stadier 
fra Kyften og Nye-Paphos, ſom laae ved Havbredden. 
Det er fornemmeligt den førfre Stad, der var bergmt af - 
Venus's Tilbedelfe og derfor ogfaa nævnes faa ofte af de 
nyere Kjerligheds Digtere, Her var det, hvor Venus 
forſt ffalivære opſteget af Havet. Her var Venus's 
gamle Billede, der ei var nogen menneſkelig Skikkelſe, 
men en hvid, ſnoet, oventil ſpidſt ſammenlebende 
Klump. — Skikkelſe ſom andre Efterret⸗ 
ninger ſynes at beviſe, at Venus's Tilbedelſe her endnu 
fandt Sted efter den gamle ſyriſtphoeniciſte Cultus. — 
Som Handelsſtad og Sohavn var derimod Nye-Paphos 
bergmt, en Stad, der leed hyppigt ved Jordſkjelv og i 
Auguſts Tid næften blev odelagt derved Man finder 
endnu paa dens Mads den iille Bye Baffo. 

Papiir faldes en af forÆjellige Vegetabilier Form - 
af tyndeB lader tilbereder Maſſe, fornemmeligt til at ſtri⸗ 
ve eller trykke paa. Det ældfte bekjendte Slags blev til 
bereder af den ægvptiffe Papiirbuſt, Cyperus Papy- 
rus. Den horer til Græsarterne, og vorer efter Plinis 
us L 173,Vap 11 ved Nilen ogSyracuſa i ſtagende Vande. 
Efter de til os komne Beretninger affallede man Skin⸗ 
det af Papiirrsrets Straa i faa fine Lag ſom muligt, 
udbredede det paa et med Nilvand fugtiggjort Bord, og 
overftrøg dem med heedt, klebrigt Nilvand. Tvers 
over det forſte Lag lagde man et andet, preſſede det 
ſammen, tørrede det i Solen og glættede det med en 
Tand. Denne Opfindelſes Alder er meget uvis. J ſe⸗ 
nere Tider anvendte Romerne megen Flid paa Tilbe⸗ 
redelfen af deres Papiir, de. havde deres Glutinato- 
res, Malleatores &c.; de tilberededes og forſtjellige 
Slags, hvoriblandt det hieratiffe eller hellige, det 
claudiffe, famianſte (tilberedet af Famius i Rom), 
det toentatiffe (fra Damiette) ꝛc. Det meſte Pa— 
piir blev forfærdiget i Alerandria, hvorved denne Stad 
vandt betydelige, SJ det ste Aarhundred blev det 
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formedelſt ſterke Paaleg meget dyrt. J det 8de 
Aarhundred begyndte det at fortrænges af Bom— 
uldspapiret, dog holdt det fig i Italien til det 1iIte 
Aarhundred. Mexicos Indbyggere forfærdigede før 
Spaniernes Ankomſt deres Papiir paa famme Maade. 
Ved Udvanden fif de alt Kiøder ud af Agavens Blade, 

lagde de tilbageblevne Net paa hverandre, overtraf dem 
med en jordagtig Deig, der gav det hele megen Faſthed 
og Elaſticitet. Foruden det ægyptiffe Papiir finder 
man endnu fra hine gamle Tider Levninger af Træbafis 
papiir, hvilket dog ei ſynes at have været faa almindeligt 
formedelft dets Sijørbed og Brakkelighed. Araberne 
lærte 704 at fjende Bomuldspapiret i Buchariet, for⸗ 
færdigede det fiden felv af raa Bomuld og [bragte denne 
Kunſt idet 11te Aarhundred til Spanien. Her, hvor 
man. kſendte Vandmoller, opkom egentligt de førte Pas 
piirémøller, ſom fenere (1300) kom i Brug i Italien, 
Frankerig og Tydffland, og alerede begyndte at forar⸗ 
beide Bomuldsklude. Dette Bomuldspapiir var bes 
fjende under Navn af Charta serica, cuttunea, 
gossypina, xylina, damascena famt Parcamena 
græca og TøisPergament. Det er forfEjelligt fra Klus 
depapiret ved mindre Sammenhæng og ſtorre Brakkelig⸗ 
hed. Men al man dømme efter Udſeendet af adffillige 
Levninger ſpanſt Papiir fra det 12te Aarhundred, faa 
har man alerede dengang forføgt at blande Larredsklude 
mellem Bomulden, hvilfet vel og fiden var Veien, der 
ledede til Kludepapirets Opfindelſe. Egentligt Kludes 
papiir forekommer neppe før Aaret 1318, men fra dette 
Mat har Hofpitalsardiver i Kaufbeuern Documenter paa 
Kludepapiir, ligefom der i ſammes Stadsarchiv findes 
adſtillige fra 1324, 1326 og 1331, faa åt den førfte 
Tilberedelſe af dette Papiirflags fandfynlig tilkommer 
Tydffland. Spanien og Italien have intet Kludepas 
piir i deres Archiver før 1367, men fra dette Mar exi⸗ 
fterer i Spanien et Haandſtrift af Francisei Exiraii 
vita et adtis' Christi paa fligt Papiir og i Italien 

et Document af en Biſkop i Verona. Fra Chinaler isvrigt 
” denne Opfindelſe neppe kommen, da Chineſerne endnu 
for nærværende Tid tilberede deres Papiir af raa Hamp, 
Bambus eller Morbærtræets Bark. Kludepapiret ans 
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faacs for det bedſte, formedelſt dets Faſthed, Varighed 
og Brugbarhed. J Tydfſkland forarbeides der i egne 
Papiirmoller, hvis Ciere udgjore et Laug og i hvis 
Moller der forfardiges flere Slaas Papiir. Frankerig, 
England, Holland og Schweiz beſidde derimod Papiir— 
fabriker, der ei ere indſtrenkede ved noget Laua, af ſtor 
ildftræfning, der vidner om deres Beſidderes Induſtrie. 
Hollenderne ere Meſtere i denne Kunſt; de have ſykkeligt 
overvundet den Vanſkelighed at erholde godt Band, og 
Mangel paa Klude, levere ogſaa derfor bedre Papiir, 
fordi de ſette en egen Molle i Virkſomhed for hvert Slags. 
Den hollandffe Paviirfabrifant fager fine Klude ved 
Handelen, hvilfen Handelsgreen der fyffelfærter mange 
Menneffer. Papiirmagerens førfte Omforg maa være 
godt at ſortere Kludene, thi kun Linned-Klude give 
godt Papiir. Han affondrer Uld, Bomuld: og Sil—⸗ 
fes Kludene, bvilfe blot kunde bruges til de ringere 
Sorter fom Tilfærnings Derpaa forterer Mapiirmages - 
ren Lerredekludene efter deres Fiinhed, Godhed og Farz 
ve, oa jo omhyggeligere han er heri, defto bedre blive 
hans Varer. — Derpaa maa han tilbørligen renfe dem 
fr7 Støv, Træer, Sand og Jord, ſom ſteer ved Ryſten, 
Banken, Waffen i Vaſtkemaſtinen (en ſtor Tonde,… i 
hvis Midte en bevægelig Hegle dreier fig), ved Sigten 
2C., hvorpaa Hollenderne vende megen Opmarkſomhed. 
Diſſe renfede Klude blive nu hakkede i Stykker paa en 
Blok, eller revne i Stykker igjennem en Maffine, ſom 
kaldes Kludeſkſereren, ved best man efter Loſchge 
med ſtor Forbdeel fan anbringe en Sigtindretning far at 
faae Støvet bort. Diſſe ſmaahettede Klude blive 
nu enten ſtampede til Halvtsi eller males i Hol⸗ 
lenderen. Stampmollen, Hammermollen beſtaager 
af flere Tree⸗ eller Steentruge, hvis Bund er belagt 
med Jernplader, hvori Kludene vædes med ſtedſe 
stilflydende reent Vand og knuſes grovt ved Stamperne 
(éPßammerne) Det fFidne Band Iøfer bort ved nedentil 
anbragte Huller, Stamperne bevæges afverlende op og 
ned ved et Spil. Efter nogle Timer ere Kludene uds 
tværede til Halvtsi; dette bliver ns optaget paa en fir— 
kantet Ramme og henlagt for af tørres, da det bliver 
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ſtaaende i nogle Uger. J denne Tid kommer den fug ti⸗ 
ge Maſſe ved frivillig Opheden i Gjæring, hvorved 
Lærredets farvende Stof tilintetgjsres og forvandles ved 
Eddikeſyre. En mere rage Behandling er Forraad⸗ 
nelfen af de blot grovt fønderrevne Klude, ſom Pac 
piirmageren enten kaſter i ftore Kar, og der en lang 
Tid udfætter dem for Paavirkningen af det ftedfe 
fornyede Vand, eller fugter dem, fætter dem i Hobe 
og lader dem ophedes. Men, da Ophedningen og - 
Gjæringen i ſaadanne Hobe er meget ujevn, ſtark i 
Midten og fvag eller flet ingen i Yderkanterne, faa 
har. man foreflaaet at bringe Halvtoiet i jevn Gjæs 
ting t ſtore tildæffede Kar. Imidlertid fan Papiir⸗ 
mageren øgfaa blege fin Maſſe ved Froft, eler beitſe 
den i Affeluud eller Kalkvand, hvilken han igjen afs 
vaffer i Hollenderen. Man funde efter Tampbell 
ogſaa anvende en Bleeg med oxyderet Saltſyre. Det 
ſaaledes forbedrede Halvtoi ſtampes derpaa til Heels 
toi bedſt i Hollenderen. Denne Hollender, en hol⸗ 
landſt Opfindelſe, der i Landets Sprog kaldes Roer⸗ 
bad, er en fvær Ege⸗Valtſe, der drives hurtigt oms 
fring ved et Kamhjul, ligger hHorifontal: og er rundt 
omfring belagt med omtrent 30 Metalſtinner paa 
langs, hvilke knuſe Halvtsiet til Heeltsi paa en uns 

derliagende riflet Kobberplade. Mafkinen ligger i en 
tillukket Kaffe for af intet fEal fpildes ved den hur—⸗ 
tige Omdreining Paa de hbollandſte Møller males 
baade Heel- og Halvtsiet herpaa, hvorved den tredie 
Deel Tid fpare£, ligeledes meget Rum, fom det (fore 
Stampetrug indtager og Varerne faae en flor Reens 
lighed. Undertiden bliver Heeltsiet endnu bearbeidet 
til fuldfommen Fiinhed i Skumtruge. Nu røres det 
om i et ;Zræfar med Vand og ophedes ved en deri 
værende Kobberovn, Piftolet, og holder jevnt ved Beve⸗ 
gelſe. Heraf oſer en Svend med en Form faa mes 
get fom han finder, lader Vandet løbe af og ordner 
Vellingen jevnt paa Formen ved Ryſten. Formen 
er et, efter Papirets Beſkaffenhed, fnævert eller 
vidt fletter Sraaltraadgitter i en Treramme, der er 
noge: ſtorre van ber Ark, der Æal forfærdiges , og 
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hvorpaa en anden tom Ramme, netop af Arkets 
Storrelſe, tryffeg under Formningen. Efter Form⸗ 
ningen tager Svenden Rammen vak og ſtyder For⸗ 
men vaa et ſtraa Bræt til fin Kammerat, der lægs 
ger Arket paa en Filtrlade, giver den tomme Form 
tilbage og vedbliver at ophobe Papiir og Filt i en 
Pauſcht. Fra denne Pauſcht [bliver Vandet bragt 
bort ved Preſſen og Arkene faae Faſthed. Arket ads 
ſtilles fra Filtet og preſſes endnu engang for fi fig felv 3 
fiint Dapiir endnu flere Gange, hvori netop den beds 
fte Tilberedelfe beftaner'; derpaa følger Torringen, 
bedft paa Rorſtave uden Lufttrek, efter Torringen 
Liimningen. Denne ſteer ved at dyppe flere ArÉ i 
en varm Liimvelling, med Aluuntilſetning, i et Kobe 
berfad. Det limede Papiir tørres nu igjen, de ſammen⸗ 
flæbende Ark adſtilles, de beffadigede tages bort, og de 
gode lægges i Bøger, hvoraf Skrivpapiirsbogen regnes 
til 24 Ark. Denne giver man Tethed og Glathed under en 
ſtor, bred Stampe, paffer dem ſammen i Lag af 20 Bøger 
eller eet Riis, hvilke igjen ſtampes og ſammenpakkes 
i Baller, hvoraf hver udgjør 10 Riis. Papiir til 
Skriven, Tegnen, Sukkerpapiir ꝛc. gjøres af en Made 
fe, hvis Gjering ei er fortfat til Forraadnelſe. Det er 
ſterkt, haardt og elaſtiſt. Trykpapiir, Papiir til Kob⸗ 
berſtik, Kortpapiir er tilberedet af en forraadnet Maſſe 
og blodere. Couleurt Papiir er forfærdiget enten af 
farvede Riude eller farvet Heeltsi, eller det farves, ma: 
les og trykkes efter Tørringen; dertil horer tyrkiſt 
WMarmorpapiir , Tapeter,  Conceptpapiir er et 
Slags Skrivpapiir af ringere. Godhed. Trykpapiir 
er ulimet, ſterkt forraadnet. Guld; og Sølvpapiir 
er paa den ene Side overtrukket med Metalblade. Træk: 
papiir er ulimet graat Papiir. Marrokinpapiir 
har rod Lederfarve og ipreffede Ar. Poſtpapiir er et 
fiint Slags. Pro patria har fir Navn af det ſaaledes 
lydende Vandtegn. Steenpapiir eller Steenpap er et 
ved iblandet Jord eller Jernokker uforbrændeligt Papiir. 
Stemplet Papiir, et med Landets Vaaben forſynet 
Papiir, der bruges fom en Skat, er en holland Opfin⸗ 
delſe. Velinpapiir er af ſterk, hvid, fin, meget fevn 
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Maſſe og kaldes ogſaa ſchweizer Papiir, engelſk eller 
franſt Papiir. Foruden Klude ere og mange VWegetabis 
lier ſtikkede til Papiirs Tilberedelſe. Dr. Schaͤffer, 
Superintendent iRegensburg, bekjendtgiorte 176 91 fine 
Forſog, Papirer, der vare forfærdigede af Poppeluld, Ve⸗ 
ſpereder, Hovlſpaaner, Træforter, Mos arter, Straa, 
Tidſler, Rorſtengler, Nodeblade. Senger anbefaler 
dertil grønne Vandtraade, conferva. Chineſerne tage, 
Bambus, Morbarbark, Silke; Japaneſerne Papiir⸗ 
morbertreets Bark, Moxus papyrifera, ſom de bes 
handle med Riisliim. Fiintraadet Asbeſt giver ufors 
brendeligt Papiir. Pap, Pappapiir faldes Papiir af 
ſtor Tykkelſe og Fafthed og blev fordum tilbereder af man⸗ 
ge ſammenlimede Papiirark, men nu forfærdiges der" af 
flette Klude og Papiiraffald. Man tager Papiiraffald, 
Maculatur, Hatte, Billeder ꝛc., udbloder dem i et ſtort 
Trug, kaſter Maffen derpaa ſammen i en (tor Hob, hvor 
det overflødige Vand lober bort og den fugtige Maſſe ops 
hedes. Denne faaledes blodede Maſſe kommes i en Kje—⸗ 
bel, hvor den røreg om med Hager, derpaa i Stenen, 
hvor den ved en af Hefte i Bevagelſe fat Valts, forſynet 
med bevægelige Knive, bliver knuſet til en fuldkommen 
Deig. Siden fommer denne Deig, ligefom Papiret i 
et Kar, hvor det ved Former, der fun ved Hoiden af des 
res Laag, ere forfEjellige fra Papiirformen, oſes ud og 
prefjes. De preſſede Papark blive nu ved S formede Ha⸗ 
ger tørrede i luftige Rum og efter Behag limede eller 
ikke. 

Papiirmach kaldes en Maſſe af ſtampet Papiir, 
hvoraf man danner allehaande Sager i Former. Daaſer 
af en ſaadan Maſſe ſammenliimes nu af Papiirſtrimler, 
tørres, raſpes, dreies og lakkeres. J Norge er en Kir⸗ 
ke, der fan rumme 1000 Menneſker i beflædt med 
en ſaadan Maffe, hvorved Væggene have faaet et glat 
Udfeende og Varighed; der findes af famme Materie 
ſmukt dannede Søiler, Figurer og Basreliefs. Ved 
en Tilfætning af Æggehvide, Kalk og Vitriolvand har 
dette Slags Papiirmadjé erheldt en betydelig Faſthed og 
Uforbrandelighed. 

ES 
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Papiirpenge er overhovedet det Papiir, ſom man 
ved en vis Paategning hat givet cireulerede Penges E— 
genſkab og ſom følgeligen fun bar Navneværdie. Statss 
papirer eller Statsgieldsbeviſer kunne ogfaa anſees ſom 
Papiirpenge (See Statspaplrer). 

Papin (Denys), føde i Blois mod Midten af 
det 17de Aarhufidred, var en Diftipel af Huygens og 
Boyle, forlod ſom Calvinif fit Zædreneland formedelſt 
Religionsforfolgelſe og bley Rrofeſſor Marburg, hvor 
han dode. Han har erhvervet ſig et Navn ved Opfindel⸗ 
fon af flere nyttige Maſtiner, der ere beſtrevne i Nou- 
velles de la république des lettres par Bayle 
1685-1687. Da vigtieſte deriblandt ere en Maſkine 
tilat hæve Bandet og hang Digeftor eller den efter ham 
faldt papinianſte Gryde. Denneer et cylindriſk, inde 
vendigt fortinnet Kobberkar, fom man fan lufte meget 
tet ved et Laas med Pap om Kanten ved Hielp af en ſtark 
Jernſtrue, for at ophede Bandet deri til en hoi Grad, 
uden af de deri værende Dampe finne gade ud. Ved 
denne Yndretning fan man i hedt Vand i nogle faa Mir 
nuter op'øfe Ben, Elfenbeen 26. og tilberede kraftige 
Suvper og Geleer af dyriſte Materier. Denne nyttige 
Maſtme er forbedret i de nyere Tider. 

Papinianus (Wmiliué), den ſtorſte romere 
Retslærde paa fin Tid, nedſtammede fra Benevent eller 
Syrien og var født under Antoninus Pius 140 Aar”efe 
ter Chr. Han opoffrede fig den græffe og romerſte Lis 
feraturs Studium, Philoſophie og Retélæren, og er⸗ 
hvervede fia, ſaavel ved fin grundige Lerdom fom ved fin 
urokkelige Retſkaffenhed hoi Anfeelfe og mægtig Intfly: 
delſe. Han naaede de hoieſte Statsembeder og blev til» 

ſſoſt Prafectus Pretorio. Keiſer Severus anbefalede 
paa fin Dodsſeng fine Sønner Caracalla og Geta til 
ham. Papinian anvendte alt for at vedligeholde Enigs 
hed imellem begge Brødrene, Wen hans velmeente Fo⸗ 
reſtillinger bleve. Caracalla faa befværlige, at han affatte 
fam fra hang Embede, fFjøndt han vedblev udvortes at 
behandle ham ſom en Vin og Fortrolig. Da Caracallæ 
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endelige havde fadet myrde fin Broder, opfordrede han 
Papinian til at forfvare denne ſtſendige Handling, men 
fif til Svar, at det vilde være et nyt Mord at beffjemme 
den Uſtyldiges Minde. Caracalla fFjulte fin Forbictrels 
fe, men, da Pratorianerne fort derpaa, ſandſynligt 
efter Tyrannens Bemmelige Opmuntring, fordrede Dapis 
nians H-ved, gav han ham til Priis for deres Raferie 
og lød ham henrette i Aaret 210. Denne ſtore Rerélær- 
de har revet adffillige Verker og danner adſtillige uds 
mærfede Diſciple. Hang juridiffe Anſeelſe ſteeg faa 
hoit, at Valentinian 3die forordnede, at Papinian ſtu⸗ 
"De gjøre Udſlaget, hvor. Dommernes Meninger vare 
deelte. — Everh Otto har udtegnet alt det markvardige 
der findes af ham i Pandecterne ' 

Pappenheim (Gottfried Henrik, Greve af), een 
af de meeſt udmarkede keiſerlige Generaler i Trediver 
aarskrigen, var født 1594 og nedſtammede fra en gam⸗ 
mel grevelig Slægt i Schwaben, fom i meer end 600 

»Aar havde beflædet Rigs⸗Arvemarſchalembedet, og Rigs— 
. Forfts og Sægermefterembedet i Mordgau, og endnu blom⸗ 
firer i een catholf/ og een evangeliſt Linie. Efter fuldend⸗ 
re afademiffe Studier og adſkillige Reiſer opoffrede han 
fig Krigstjeneſten, Hvortil han var født. Hans forige, 
raftløfe, virkſomme Aand og han: flammendeSver før den 
carholffe Religion og Keiſeren bragte ham paa Krigens 
Skueplads. Slaget ved Prag, hvilket han bivaanet rillis 
gemed Wallenftein ſom Oberſt, aabnede hans Heltebane. 
Skjondt farligt ſaaret kaſtede han ved ſit heftige Mod med 
faa Tropper et fiendtligt Regiment, og laae adſkillige Bis 
mer fom død under ſinHeſt, indtil han blev ovdaget af fine 
Soldater, da de plyndrede Valpladſen. Med faa Trop⸗ 

per overvandt han 1626 Rebellerne i Øvre ; Pfterrig, 
40000 i Tallet, i tre forſtjellige Slag. Under afvers 
lende Seire gjennemdrog han derpaa det nordlige Tydſt⸗ 
land, forenede fig 1630 med Tilly for at erobre Magde— 
burg, og overgif efter denne ulykkelige Stats Indtaaels 
fe ved Storm, felv den blodtörſtige Tilly i Gruſomhed. 
San blev nogen Tid forenet med denne og fulgte ham til 
Leipzig, for under ham at ſtride mod de forenede Svens 
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fe og Sachſer. Hans Mods vildt ſtormende Ild, From 
den meeſt afgjørende Fare ei ſtrakkede det Umulige 
neppe funde tvinge, gjorde Gam til Feldt errens frygtes 
ligſte Arm, men uduelig til ſelv at være Overhoved. 
Om og, ſſom Tilly paaſtod, Slaget ta tes ved hans uftyrs 
lige Heftighed, faa er det dog viſt, af yappenbeim gjor⸗ 
de Under af Tapperhed og lenge fjæmpede , inden fan 
gav efter. Han famlede derpaa de Flygtende faa godt 
han kunde, undfatte det af Banner belejrede Magde⸗ 
burg og fægtede med Fordeel mod de Svenffe i Neder⸗ 
ſachſen. Han var detafdjeret fra Hovedarmeen og be⸗ 
fandt fig paa fine Streiftog ved Halle, da Wallenſtein 
faldte ham til Lützen, for at tage Deel iv det vigtige 
Slag der. Kun med fit Rytterie naaede Pappenheim 
Balpladfen, hvor han fandt Wallenſtein i ſtor Knibe. 
Hans Ankomſt hævede de Keiſerliges Mod og ſyntes af 
vende Seieren paa deres Side, Fuld af Begjerlighed 
efter at møde Guſtav Adolph felv i Kampen, ſtyrtede 
han fig ind i den blodigſte Slagtummel. To Mus - 
ſtetkugler gjennemborede hang Bryſt, og voldfomt 
maatte hans Soldater rive ham ud af Haandgeman⸗ 
gets Da han hørte, at hans ædle Fiende ogſaa var 
falden, opklaredes hans Die. Man berette Hertugen 
af Friedland,“ udbrod han, „at Jeg ligger her uden 
Haab om Livet, men, åt Jeg gaaer glad herfra, da 
Jeg veed, at min Troes uforfonlige Fiende er fals 

— den famme Dag fom Jeg.“ Han døde Dagen efter 
Slaget. Keiſeren tabte i ham een af fine troefte 
Tjenere, Kirken fin ivrigſte Forfvarer, Hæren fin 
Telamonier. Man fortæller, at der paa hans Pande 
ſaaes to røde Striber, fom Sværd, hvormed Natu—⸗ 
ren havde tegnet ham ved hans Fødfel, og at felv: fis 
den diſſe Pletter vifte fig, faa ofte en ——— 
hans Blod i Bevagelſe. 

Papyrus ſee Papiir. 

Parabel er cen til Kegleſnittene horende krum 
Linie. Den har to Been, ſom paa begge Sider af 
dens Axel løbe ligeformigt frem i det Uendelige, og 
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et Brandpunkt, der har fit Navn deraf, at alle fra 
en meget vidt fjernet Gjenfand f. Cr. Solen, paa en: 
paraboliſt krummet Speil (Brandſpeil) faldende 

Straaler forenede kaſtes tilbage i dette Braendpunkt 
(fom ſelv i en uendelig Fraftand efter Theorien fun 
er eet Punkt), hvilket ei fan ſtee ved nogen anden 
Krumning af Speilet. Derfor er den paraboliffe 
Gorm den henſigtsmaſſigſte, faavel til Brændfpeile ſom 
de newtonſte Teleffoperg Huulſpeile. Paa ſamme 
Maade vilde en fraen lang Fraftand, mod en paras 
boliſt krummet Væg ftødende Lyd fornemmeligt være 
ſterk i denne Krumnings Brendpunkt. Parabelen er 
ogfaa den Linie, hvori ethvert paa en Flade kaſtet 
Legeme maatte bevæge fig, naar ei Luftens Modftand 
forandrede denne Bevagelſe. 

7 Parabel. Dette Ord (zog«foln) bruges uns 
dertiden om fimple Lignelfer, men fornemmeligt om 
en fortſat Ræffe af ſamme eller om en heel Tale i 
Lignelſer. Som faadan forholder den fig til den ſimp⸗ 
le Lignelfe ſom Allegorien til Metaphoren, og fan 
altſaa hverken forvexles med Allegorien eller med 
Paroͤmien (Tale i Ordſprog) eller med Fabelen, hvis 
Grandſer den dog ofte beſtryger. Da Parabelen vil 
omfatte en Idee fra alle Sider og fandfeliggjøre den 
ved fremffridende Billeder af eet Slags, faa foruds 
fætter den, ligeſom Lignelfen, en rolig Sindstilſtand, 
der tillader os at dvæle ved en, Gjenſtands Betragtning. 
Den vil altfaa herſte i Lereforedraget, ſaavelſom i digz 
terffe Fremſtillinger af dette Slags, mindre i Epos, 
men allermindſt i Lyrik og Drama, ſtjondt vi finde en 
megen fortrinlig Parabel om de tre Ringe i Leſſings 
Nathan, hvilfer Digt. ogfaa efter fin Natur nærmer fig 
det Didactiffe. De herligfte Parabler finde vi i det 
gamle og nye Teſtamente, ſom de overhovedet ere als 
mindeligere hos Orientalerne. Saaledes ere f. Er. Nas 
thans Bodprædifen til David, Fortællingen om den 
forlorne Søn, om Arbeiderne i Viingaarden, om den 
utroe Huusfoged 20. udførte Parabler. Blandt de tyds 
ſte have ifær Herder og Krummacher gjort fig meget fot⸗ 

Å 
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tjente af denne Fremſtillingsmaade til olmintelis Un⸗ 
derviisning. 

Paracelſus. Denne tygge —— ——— 
mie og Phyſik, der kalder ſig ſelv Philippus Aureolus 
Theophraͤſtus Paracelſus Bombaſt de Hohetheim, var 
efter den fædvanlige Mening født 1493 i Cinfiedeln i 
Schweitz; Haller troer imidlertid, efter em af ham for 
gyldig anſeet Autoriret, at han var født i Gaig i Cans 
ton Appenzell og hørte til en derværende Zamilit Hodes 
ner, | Hans Fader, ſom øvede Legevidenfkaben og ſyſſel⸗ 
fatte fig med Chemien, meddeelte fin Søn den førfte 
Underviisning i diſſe Videnſtaber og overgav ham dere 
paa til Trithemius, Abbed af Spanheim, der ſtod i 
Rye for ſtor Lerdom i Chemien. Paracelſus ombyttede 
ſiden denne Lerer med med Sigismund Fugger, en ſter 
Opetateur. Af degge erfarede ban mangen Hemmelig⸗ 
hed og blev indvier i i Alchymien. Han begyndte derpaa 
et uftadigt Liv, ajennemreiffe en flor Deel af Europa, 
og føgte ei blot Underviisning ved de fortrinligſte Unis 
verfiteter og hos de lærdefte Mænd, men -modtoa ogſoa 
gode Raad med Henſyn til Lægemidler, Cuurarter og 
Arcana, af Barberer, Befværgere, gamle Kierlinger 
og Avaffalvere, Men han erhvervede fig pan fine Rei⸗ 
fer en ei uvigtig Kundſtab i den Kunſt at opiøfe Metals 
ler og forbinde dem, og, ſtjondt Hovedsiemedet, hvor⸗ 
paa han ftedfe arbeidede, var de Viſes Steen dg en Uni⸗ 
verfalmedicin, fra fandt ban dog og imellem mangt fors 
trinligt Legemiddel. Af Naturen befad han alle Egen⸗ 
fEaber til ar træde frem med Held ſom Underlæge, de 
ftørfte Fordringer og Selvtillid, uforſkammet Pralerie, 
en raa og ſynderlig Opførfel og et hemmefiahedsfulde, 
uforſtageligt Sprog. Paa fine Tog practiſerede han 
fom Læge og Chirurg og bivaanede i begge Egenſtaber 
flere Slag og Be: riringer. ugle heldige, med de fæde 
vanlige Overdrivelfer, fortalte Curer, gjorde hans Navn 
beromt i Tydſtland; og den Lindring, han ſtaffede "den 
berømte Bogtrykker Froben, ſom leed af Giat, paa nos 
gen Tid, ved fit Laudanum, hevægede Magiſtraten i 
Baſel, at overdrage ham Profeſſuret i Medicin med en 
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Betydelig Gage. J Aarene 1527 og 1528 gav han 
dagligt Underviisning, ofte paa barbari Latin, men 
fædvanligft pan TydfE, da han fornemmeliat forklarede 
fine egne morke Verker. Han brændte offentligt Gas 
lens og Avicennas Varker, hvilfe han, maaſtee ei uden 
al Grund erklærede for Phyſikens Fordærvere, medens 
han fyntes at viſe Hippokrates den ſtyldige Wrefrygt. 
Intet lignede den latterlige Stolthed, hvormed han paas 
ſtod Eneherredommet i Weedicinen og Forrangen for alle 
Skoler og Univerſiteter i Verden. Skjondt han erhvervs 
vede fig flere enthuſtaſtiſte Tilhængere, faa afffræffede 
Dog hans Forelæsningers Barbarismus og Uforftand de 
Studerende, faa at han befandt fig neſten alene. En 
Strid med Magiſtraten, angagende en til hans Skade 
given Kjendelfe, forøgede hane Utilfredshed og han fors 
lod pludfeligt Baſel 1528. Derpaa levede han i Elſaß 
og andre tydffe Lande, tilbragte fin mefte Tid i Værtss 
ufe og fvirede hele Natter i det gemeneſte Selſtab. 
Endnu for Tod han ved nogle overordentlige, ved krafti— 
ge Midler bevirkede Curer, at vedligeholde. ſit Rygte, 
ſtjondt de Tilfælde, hvor han greb Feil, våre lige faa 
hyppige. Uagtet han rofte fig af en Elixir, hvorved 
han efter Behag kunde forlænge fir Liv, døde han 1541 
af en Feber i et Vertshuus i Salzburg, og blev begravet 
i St. Sebaſtiank⸗Hoſpital, fom han teſtamenterede fin 
Formue. Den videnſtabelige Chemie fylder Paracelſus 
fun lidet; han laande fit Syftem om de tre Elementer, 
Salt, Svovl og Quikſolv af Baſilius Valentinus og 
manglede aldeles alle klare og methodiſte Ideer. Han 
ſynes heller ikke faa meget at have forbedret den chemiſte 
Pharmacie, fom driftigen at have anvendt Midler, 
man hidtil anfaae. for ſtadelige. Deri beftaaer hans 
Hovedfortjeneſte af Legevidenſtaben; thi hang fuld: 
fomne Uvidenhed i Anatomien og den rationale Phyz 
fiologie tillod fam ei, at gjøre Fordring paa Theos 
riens Forbedring; desuden var Gan henfalden til Mas 
gie, Aftrologie, Geomantie og andet myſtiſt Be 
drag, Opium ſtod øverft blandt hans Lægemidler; 
ofte hjalp han fine Syge dermed, men endnu oftere ode⸗ 
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lagde han dem. Han tilberedede * heftigt virken⸗ 
de Præparater af Antimonium og Mercur. Det ſidſte 
anvendte han med Held imod veneriſte Syger. J fin 
Levetid har han ladet trykke lidet, men en ſtor Mængde 
Skrifter ere udfomne under hans Navn efter hans 
Dod, hvoraf den fuldftændigfte Udgave er fra Genf 
1658 itre Foliobind. 
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Paradies (Maria Thereſia), fodt i Wien 1759, 
er ligeſaa berømt ved hendes Skjebne, ſom ved hen— 
des. udmærfede mufifalffø Talent. Alerede i en Alder 
af 4 Aar og 8 Maaneder blev hun ameles berøvet Synet 
ved ef gigtagtigt Slagflad. Da hun vifte megen Lyft til , 
Muſiken, fod hendes Fader hende fra det 7de Aar underviſe 
paa Fortepiano og i Sang. . Aierede efter tre Mars Kors 
lob [od hun. fig høre ſom førfte Sopranſangerſke i Augus 
ſtinerkirken i Wien idet pergoleſiſte Stabat mater, hvor⸗ 
hos hun felv accompagnerede paa Orgel. Keiſerinde Maria 
Thereſia, ſom var tilſtede, udfatte hende ſtrax én aarlig 

Gageſaf 200 Gylden. Snart bragte nu den unge Kunſt⸗ 
herinde der ved Kozeluchs Underviisning ſaavidt, at hun 
lidt efter lidt lærte at fpille henved 60 Claveerconcerter 
med ftørfte Noiagtighed. J Aaret 1784 tiltraadde 
hun derpaa en muſikalſt Reife og vakte overalt, hvor 
hun fom, ifæri London 1785, Beundring og Deeltagelſe 
faavel for hendes Talenter ſom for hendes Ulykke. Sar⸗ 
deles rørende veed hun at foredrage fin SÉjebne ienCans 
fate af den ligeledes blinde Digter Pfeffel, ſat i Muſik 
af Kozeluch. Hendes Hufommelfe ev beundringsvardigt 
tro; hun, dicterer fine Compofitioner, hvoraf Antallet 

ei er lidet og fom for det mefte ere for Sang, Node for 
Mode; deriblandt ere Stykker af betydeligt Omfang. 
Hun befidder ogfaa andre Kundſtaber f. E. i Geogras 
phie, i-Regning 26. Tillige er hun munter, underhol—⸗ 

N 
— 



— 

192 Dat. 3 

dende, vittig og hoiſt intereſſant i Selſtab. Hendes 
ſedvanlige Opholdsſted er nu Wien. - J——— 

Paradiis. Bibelen omtaler et dobbelt Paradiis, 
et jordiſt, hvori de førfte Menneſker efter Skabelſen les 
vede i Uſtyldighedens Tilftand, indtil de for deres Uly⸗ 
digheds Skyld bleve uddrevne fra dette lykkelige Opholdss 
ſted og udſtodte i Verden, for der indtil Døden at fjæme 
pe med alle Livets Befværligheder ; - og et himmelſt, der 
betegnes fom de Saliges Opholdsfted efter Døden. Den 
Foreftilling, at Menneſtet, efterſom det har levet rets 
færdigt ellev uretfærdigt, engang efter Døden ſtal 
komme til et Glædens eller Sorgens Sted, gjenfinde vi 
næften hos alle Jordens Folkeſlag, men under de mangs 
foldigfte Afvigelſer og Forſtjelligheder. Jo mere raae 
og ſandſelige et Folks Begreber ere, deſto mere raat og 
ſandſeligt foreſtiller det ſig Stedet, hvor Sjelen ſtal 
vedvare efter Legemets Dod, da det overforer det Jor⸗ 
diſke paa det Overjordiſte. J dets Paradiis er Intet 
Abage, ſom her foraarfager det Kummer og Smerte, 

derimod fEal det der nyde Alt, hvad det ber fatte meeſt 
Priis pan. Den krigerſte Germanner og Nordboer ſmau⸗ 
fede her blandt Fortidens Helte og drak koſteligt ØL af 
flagne Fienders Hierneſkaller; den fandfelige Muhames 
daner nyder Vellyſten i blomſtrende Pigers Arme, uns 
der bedsvende Velluat 2c. Den luttrede Chriſtendom 
har opgiver alle jordiffe Foreftillinger og finder de Rets 
færdiges varadififfe Tilftand efter Døden deri, at de, jo 
mere de have elffet Dyden, deſto mere blive de i Stand 
til at uddanne fig aandeligt til ſtedſe ſtorre Fuldkom⸗— 

. menhed. 

Paradox er et greſft Ord, hvormed man betegner 
det, fom ſtoder an imod eller falder ud imod Mening 
og Forventning, det Utrolige, Uformodede. J Vi— 
denſkabernes eller Aandens Rige kalder man ſaaledes, 
hvad der ſtoder imod den herſkende for ſand antagne 
Synsmaade, en Paaſtand eller en Sætning, ſom frem⸗ 
kommer ved en ſtarpſindig, kjek og uden videre fremſat 
Slutning af udeladte foregaaende Sætninger, Det er 

ra 
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klart, at Meningen af dette Ord blot er forholdsmes⸗ 
fig-rigtig, og at en Skole fan finde den andens Sat⸗ 
ninger paradore, fordi de afvige fra hverandre, men, 
at det derfor et ev afgjort, om den ſaaledes henævnte 
ogſaa bør forkaſtes. J en Tidsalder, der driſtigt Æris 
der frem i Videnſtab, maa altſaa herfor, og tillige fors 
di ForfEningédriften, ſaaledes ſom den yttrer fig i Sko⸗ 

lerne, nodvendigen har fine yppige Udſtud, ja man 
funde fige Udſkeielſer, mangen Ting ſynes paradox, 
"fordi den ſtoder imod en tidligere mere indffrænfet 
Synsmaade, ſtjondt den i fig ſelv, i en regelmaeſig 
ordnet Beſkuelſer og Segredsræffe fan være gandſtke 
naturlig og intet mindre end uventet eller endog falfe. 
Eftertanke og levende Indſigt i Ideernes Bygning og 
Sammenſeétning vil viſt nok gjøre mere vaerfom i Brus 
gen af dette Ord, ifær naar den tillige er forkaſtende. 

Paraguay er Navnet paa et ftort Landftrøg é 
Sydamerika, der faldes faa af den deriajennem. løbene 
de Hovedflod Paraguay, hvilken, efter fin Forbindelſe 
med Parana og Uraguay, erholder den meer alminde— 
ligt befjendte Benævnelfe Rio de fa Plata. Dette 
Land liager imellem Braſilien, det ethiopiſte Ocean, 
Peru, Patagonien og Tucuman. Dets Fladeindhold 
omfatter ei mindre end 40000 Quadratmile, hvoraf 
det mefte, Wrovindferne Paraguay, La Plata og Bue—⸗ 
nog Ayres før har tilhørt Spanierne, men Reſten (det 
oſtlige Land) Portugiſerne. Endnu før Ferdinand 
Cortes udførte fit berømte Erobringstog mod Mexico, 
opdagede Diaz de Solis 1515 Landffaberne omkring 
Paraguay (la Plata). Efterat han havde tilfat Livet 
i Kampen mod de Vilde, og et dertil kommet portu— 
giſiſt Skib var drevet tilbage med fort Tab af de Inde 

i fødte, bleve hine Egne i lang Tid ubeføgte af de gjerri— 
ge Curopæers Vel anlagde Sebaftian Cabot 1526 
en ſpanſt Feſtning ved Udlobet af Paraguay, men faar 
vel denne Colonie, ſom det nogen Tid efter anlagde Buer 
nog Ayres, blev igjen forladt formedelſt de frigerffe 
Indbyggeres beftandige Overfald. —— nedſatte 

2 så 
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fig derpaa 150 Mile længere inde i Landet ved Para— 
guay, hvor Indbyggerne vare mindre krigerſte. Men 
40 Aar efter (1581) blev en Deel af Colonifterne, paa 
den franffe Regjerings Befaling, for af være; nærmere 
Forbindelfe med Moderlandet, af Juan Ortis de Zarate 
føre tilbage til Buenos Ayres, og denne Cofonie hæs 
vede fig fnart under Beſtyttelſe af Spanierne tilvorens 
de Magt, til en betydelig Handelsplads, faa at det ene 
af de fire fore ſpanſte StatholderEaber i Amerika fik 
Navn derefter (See Syd» Amerika). Det: egentlige 
Poraguay med Hovedſtaden la Aſſumtion, blev i Aaret 
1776 indlemmet i der nyeoprettede Vicekongerige Rio 
de la Plata. Endnu før dette Tidspunkt var Paragu⸗ 
ay Skuepladſen for en meget intereſſant Begivenhed, 
der blev Hovedmotivet til den i Tidsrummet fra 1759—⸗ 
1767 i Spanien og Portugal paafulate Ophævelfe af 
Sefuiterørdenen. Denne Orden, der ftedfe udmærtede 
fig ved en ubegrendſet Herſkeſyge, havde alerede i det 
17de Aarhundred (1640) fæftet faft Fodi hiint herlige 
Lind. Under det Foregivende, at de nye Coloniſters 
Ufædelighed , var Miſſionsverket meget til Hinder, 
gjorde de den ſpanſte Regjering det Forſſag, ar Miffis 
onsforretningen Paraguay maatte overdrages dem 
(med Udelukkelſe af alle Spanier), da de med det 
ſamme tilbode fig, der af gjøre det fpanffe Sprog 
herffende, og for hver mandlige Indbygger erlægs 
ge en Piaſter til den ſpanſte Krone og paa Opfors 
dring ftille et vift Antal af bem til Kongens Tjenefte. 
Regjeringen antog dette Tilbud og gjorde derved Jeſui— 
terne ligeſom til almægtige Herrer af dette Land, Hvor 

de i kort Tid forſtode ſaaledes at fætte fig faſt, at de 
fnart havde 31 Miſſionsdiſtrikter (Dodtrinæ) med en 
Folfemængde af meer end 100000 Indbyggere under 
deres Herredom. Ingen Spanier taaltes i diffe Egne, 
tvertimod næredes de Indfodtes Had mod Spanier og 
Portugifer, thi det var Jeſuiterne herved om intet mindre 
at gjøre, end her at danne en Stat for deres Orden og ſik⸗ 
kre ſamme Uafhængighed og Rigdom. De forftode endog at 
ſtaffe fig en bevæbnet Magt, da de benpttede Uenighe⸗ 
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den mellem Pertugiſerne og Spanierne (1640, da Bra⸗ 
ſilien falde til Portugal) til at fane Vaaben af Reg;er 
ringen, for at funne holde Fienden borte fra Grændfer- 
ne, Under Paaſtud, at maatte ſikkre ſig mod de vilde 
Nabofolks Anfald, ovbyggede de nu og Fæftninger og 
dannede fig ſaaledes en formelig Krigsſtat, med den fiint 
beregnede Erklæring, at de ene vilde beftride Udgifterne 
dertil af Landets Indtagtskil der, uden at forlange noget 
af den ſpanſte Regiering. Saaledes havde de lidt efter 
lidt oprettet en Stat, ſom idet 18de Aarhundred oms 
fattede det egentlige Paragnah, Tucaman, Rio de la 
Plata og Corregimento Tarja; Sædet for den dirigeren⸗ 
de Provincial og hang fire Confultarorer var Cordova, 
hvor ogfaa en Hoiſkole var bleven oprettet, Jeſuiterne 
vare i Beſiddelſe af den hele Handel med Be fofteligeLands 
produkter; de Indfodte kunde hverken gjiore frie Brug af 
deres Perfoner, Erhverv eller deres Formue; Ingen are 
beidede for fig felv, alle i Felledsſtab, men de bleve ders 
for og forfynede med alle Nodvendigheder af den almin— 
delige Statscaſſe. Ved deres kloge Opforſel og falffe 
Fremſtilling af Tingenes Tilftand lykkedes det dem næs 
ften i 150 Mar at. ſtuffe den ſpanſte Regjering og tils 
fredsftille famme med den paalagde maadelige Kopffat. 
Tractaten af 17752 mellem Kronerne Spanien og Pors 
tugal, hvorved 7 Miffionédiftrifter af Jeſuiternes Rige 
bleve aftraadte til Portugiſerne, gav Anledning til Ops 
dagelſen af Jeſuiternes ſande Planer, men og af dereg 
Kræfter. = Da diffe i Forſtningen ved hemmelige Renker 
havde føgt at vælte Stridigheder om Grændfebeftemmel 
fen mellem Spanierne og Portugiſerne, for om muligt 
at hindre Tractatens Fulddyrdelfe, ja endog 5 
Indbyggerne til, med Vaaben at modfætte fig de til De— 
lingsforretningen affendte ſpanſte og portugiſiſte Com⸗ 
miſſarier, erkjendte man endeligt, ſaavel i Madrid ſom 
Liſſabon, hvilken farlig Magt der var i diſſe liſtige Mun— 
kes Hender. Beage Magter forenede fig nu imod dem, 
men de behøvede dertil en betydelig Styrke, da Jeſui— 
terne funde bringe en veludruftet "regulær" Armee af 
20000 Mand paa Benene. Men deres Time var kom⸗ 
men: de bleve flagne (1756) af den forenede portugiſiſt⸗ 
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ſpanſke Armee 99 et alene fordrevne af det ſtjonne Pa⸗ 
raguay, men 10 Aar fenere af det hele ſpanſte Monars 
die og Portugal. — Paraguay er et jevnt Land, der. 
befaaer af lutter Enge og er for fin Vandrigdom ifær 
ſtikket til Qoegavl. Hiorder af Hoørngvæg og Heſte bes 
dakke dets Sletter, og manget Meierie taller over 
10000 Faar. Vel leverer det intet Guld eller Solv, 
men Handelen paa Chili og Salget af Landets Produkter 
indbringer betydeligt.  Diffe Produkter ere Tobak, 
Buffer, Indigo, Silke, Bomuld, Vor, Træe, Paras 
guaythee, eller rettere Bladene af Træet Can, der fælges 
ſom Thee, og hvoraf Chili alene har erholdt for cen Miles 
lion Dafer aarligt. Blandt de 50 forſtjellige Folkeſlag, 
der endnu beboe dette Land, udmærfe Abiponerne fig 
ved deres fEjønne Vært og Fardighed i at ride, — La 
Aſſumtion er Hovedſtaden i Landet, ligger ved Floden 
Paraguay og beboes af omtrent 400 Familier; den er 
CGædet for en Audiens og en Biſkop. Charcas og Cor⸗ 
rientas ere mindre Steder. Foruden Paraguay 
(Plata) giennemſtrommes Landet ogſaa af Parana, Pis 
liomayo, Bermeſjo (Vermejo), Salado og andre. Cli—⸗ 
matet er ſundt, fun hiſt og her noget fugtigt; Tors 
denveir er meget hyppigt. Ogſaa i dette Land har Gjes 
ringer fundet Sted i den nyere Tid * Art. ſpanſt Syd⸗ 
merika under Spanie n). 

Daralipfis (TaQalerwic) hos Latinerne Præteri- 
tio, Forbigaaen, er den Talefigur eller Vending i Taz 
fen, hvormed man fiser, manet vil omtale en Gjenftand, 
madens man dog netop herved i det mindſte letteligt bes 
rører den f. Er. Jeg tier med de Bagtalelſer, Jeg vil et 
tale om de Forbrydelſer 2. 

Parallaxe fafdes den Vinkel, ſom to forffjellige 
Synslinier til een og ſamme Gjenftand danne med" hvere 
andre. Man foreftille fig, at man fra de to Endepunk⸗ 
fer af en lige Linie feer et tredie Punkt, faa danne de tø 
Synslinier til famme med hiin Grundlinie en Triangel, 
hvis Topvinfei er Parallaxen. Denne tjener fornem» 
meligti Aftronomien til Geregningen af Himmellege⸗ 

—V 
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mernes Fraſtand. Er en Stjernes. Horifontalparallare 
given 0: Topvinfelen i den Triangel, hvis Grundlinie 
er Jordens Halvdiameter, hvilfen indſluttes af Horis 
fontallinien (lodret paa Jagttagerens Halvdiameter) og 
Synslinien fra Jordens Middelpunkt til Stjernen: faa 
finder man, i Følge en trigonometriſt Lærefætning, Længs 
ten af den ſidſte Linie eller Stjernens Fraſtand fra Jors 
dens Middelpunkt, naar man dividerer Jordens Radius 
med Sinus af hiin Vinkel. Sammenlign Art. Aſtro— 
omie. | 

Paralleler. Parallellinier faldes to lige Linier, 
der, forlængede i det Uendelige, dog aldrig ſtode ſammen 

" æg beholde ſamme Afftand fra hverandre. Parallelcir⸗ 
fler eller Bredecirkler, ere de Cirkler paa Jordkuglen, 

ſom løbe parallele med Wquator; af diſſe gaaer hver 
enkelt igjennem, alle de Punkter af Jordoverfladen, der 
have ſamme Bredde ad: ſamme Afſtand fra Wquator. 
— Varalleler kaldes ved Beleiringer af Fæftninger de 
Grave, ſom fætte de til Feſtningen gaaende Lobegrave i 
Forbindelſe med hverandre, og have deres Navn deraf, 
at de almindeligt løbe parallelt med Feſtningens Om—⸗ 
rids. De tjene fornemmeligt til Forening af de Kræfs 
fer, der ſtulle bruges med Fæftningen. — Sædvanligt 
tidfordres tre Paralleler tilat ſtyde Breſche, af hvile 
de førftea: de fjernefte fra Fæftningen, efter Omſten⸗ 
dighederne anlægges i en Fraſtand af 600 til 900 Skridt 
fra Fæftningens bedekkede Vei, og de ſidſte, der optager 
Brefdjebatterierne, paa Glaciet ſelv. 

Paralytiſt, af det græffe Ord Paralyſis (Oplos⸗ 
ning, Forſtyrrelſe, Svakkelſe, iſer imed den Betyd⸗ 
ning: kun fra een Side) er i medicinſt Betydning ſaa 
meget ſom lam, og betegner den Legemets Tilſtand, 
da Endeel af, ſamme er berøvet Folelſe og vilkaarlig 
Bevegelſe. Man ſtjelner imellem en fuldkommen par 
ralytiſt Tilſtand, da baade et Lems f. Ex. Armens Fo— 
lelſe og frivillige Bevægelfe mangler, og den ufuldfoms 
ne, da en Deel af Legemet er berøvet enten Folelſen ale⸗ 
ne eller Bevægelfen alene, For ſaavidt Folelſe og Des 
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vægelfe afhænge af. Nerverne og Muſkelſyſtemet, kan 
Sædet for den paralpriffe Tilftand fun være i begge 
diffe. Men, da Muſklernes eiendommelige Function, 
nemlig Bevægelfen, felv igjen er grunder! blot i Indfly⸗ 
delfen af de oplivende Nerver, faa følger heraf, at en⸗ 
hver paralytiſt Tilfand har fin Grund iſen Bedøvelfe 
af Functionen i den Deel af Nerveſyſtemet (fee re. 
Nerver), der er Middel for Folelſen og den bvilkaarlige 
Bevegelſe, altſaa i Hjernen ſom Centrum for hele Ner⸗ 
veſyſtemet, i de fra ſamme udgaaende Nervepar, i den 
forlængede Marvs og Rygmarvens Nerver, Synets, 
Armenes, Hendernes ꝛc. Træffer Nervefunctionens 
Bedyvelſe Hjernen i dens hele Omfang, faa paafolger en 
almindelig paralytiſt Tilſtand, der ogſaa kaldes Apop⸗ 
lexie eller Slagflod; træffer den kun en Deel af Hjernen 
eller eet af de ovennævnre Nervepartier, faa fremkommer 
eenfidig Legems Lambed, deelviis Lamhed ti Anſigtet, 
Armen, Benet, den ene Side, Mundens Fordreining, 
Mangel paa Evne at bevæge Armen eller Benet, Man 
gel paa Sprog 26. Alf, hvad der vedholdende forſtyr⸗ 
rer eller ophæver Nervevirkſomheden fan frembringe en 
paralytiſt Tiſſtand. De hyppigſte Aarſager ere de, der 
bevirfe Trykken paa Hjernen, Nervernes Adſkillelſe, 
Trykken paa Stammen eller flere Grene af et Nerves 
partie eller materiel Forſtyrrelſe af famme, Mangel paa 
ſammes Naring, f. Er. Hjernens Overveldelſe med Blod, 
eller vandagtige Vedſter, Sygdomsmateries Samling 
om en Nerveſtamme, fom Gigt og Rheumatismus, en 
betydelig Nerves Gjennemſtjeren, Knuder, der trykke 
den, Saar, der forſtyrre den, Ryſtelſer af et Fald eller 
et Slag, Rykken af Leed, Forvridning f. Er. af Hvir⸗ 
velbenene, hvorved ofte en paralytiſt Tilſtand i de nedre 
Ledemode og i Bleren fremkommer. 

Paramaribo Hovedſtaden i Surinam (fee Su⸗ 
tinam). 

Paraphe, et Navnetræek, et Træf med Pennen 
bag ved Navnet, ligeledes et Stempel, hvorved Nav— 
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netreekket udtrykkes. Deraf paraphere, gjøre eller 
ſtemple Navnetrakket. 

Paraphraſe, Omffrivning, en Satnings, et 
Sprogs ꝛc. Forflaring med andre Ord. Derfra maa 
man ſtjelne Overfættelfe fra et Sprog i ef andet. Dens 
ne ſtal ei üdtrykke mere eller mindre end Originalen. 
Warapbrafen ec med Henſigt vidtloftigere, fordi dens 
Diemed er noiere at beſtemme det Sagde. — 

Parentheſe falde vi forſt en Sætning, der indſky⸗ 
des i ex Periode, ſom Bemarkning i Forbigaaende eller 
Forklaring, ved hvilfen Confructivnen afbrydes, faa 
at den førft igjen begynder efter den indſtudte Sæts 
ning; man hruger ogſaa Navnet Parentheſe om de 
Tegn, (), hvori man almindelige pleier at indſlutte 
en ſaadan Satning. 

Parere kaldes en fÉriftligt affattet Betenkning 
af upartiſte Kjobmend om en tvivlſom, ſtridig Handels— 
fag, hvorom de; med Fremſeétning af det ſtedfindende 
Tilfælde og Sagens Beffaffenhed ſporges til Raads, og 

å — oin deres Beſtemmelſe af Partierne. 

Paris (ogſaa Alexander), en Søn af Priamus og 
Hecuba, blev ved Helenas Bortforelſe Aarſag til den 
trotanſke Krig og fit Fædrenelandé Undergang. Hm ; 
ba drømte under fir Svangerſtab, at hun bar en Faftei i 
fit SÉjød, der ſatte hele Staden i Lue og odelagde den, 
og erfarede af de Drommefortolkere, hun raadfpurgde, 
at hun var fvanger med en Søn, der før fit 3ote Mar” 
ſtulde ſtyrte fit Fedreneland i Fordervelſe. For at 
undgaae dette lod Priamus Drengen, ſtrax efter Fodſe— 

len, udſette af Archelaus paa Ida. Men denne fandt 
ham efter fem Dage ubeffadiget (en Hunbjorn havde diet 
” ham), tog ham i fin Bolig, gav ham Navnet Paris og 

. opdrog ham blandt Hyrderne. Da den tilvoxende Ynge 
… ling udmarkede fig ved Forſtand og Tapperhed, og, da 
"Minerva, Juno og Venus ſtrede om Skjonhedens Priis, 

fordrede de Ufgjørelfen af ham (See Cris). . For at 

J 
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vinde ham havde hver Gudinde gjort Gam Lofter. Ju⸗ 
no havde lovet, at gjøre ham til den rigefte og magtigſte 

. Konge, Minerva til den berømtefte- og vifefte blandt alle 
Dodelige; mén Venus havde lovet ham Kjerlighedens 
hoteſte Lykke og den Fjønnefte Avinde. Paris forlang⸗ 
te at ſee bem uden Skjul; dette ſteedte og Venus beholdt 
blot fir Belte, og hende tilkjendte Paris Priſen. Vel 
var Paris dengang formelet med Nymphen Oenome, 
men fra denne Tid tenkte han blot paa den ſtjonne Hele⸗ 
na og hendes Beſiddelſe. Nu blev han og kſendt af fin 
Fader ved falgende Anledning. For at høitideligholde 
ham en 2iiafejt, (od Priamus hente en Tyr til Priis for 
Seierherren, og det traf ſaaledes, af man dertil valgte 

Paris's Yndlingstyr. Han gif felv til Troia, kjem⸗ 
pede for Tycen og overvandt alle. Deiphobos, eller ef—⸗ 
fer andre Hector, drog forbittret fit Sværd imod. fam; 
han flygtede nu til Jupiters Alter, blev opdaget af Cass 
fandra og erfjendt af Faderen. — Nu udruftede han et 
Skib og fetlede til Lacedæmon, blev modtagen med , 
Gjeſtfrihed af Menelaus, og bortfotte, medens denne 
var paa Creta, hans Gemalinde Helena og en ſtot 
Deel af hang, Skatte. J den derpaa følgende Krig 
unddrog Parié fig ei fra Kampen; han fægtede tappert 
og ofte ſeierrig. Ved Apollos Hjelp nedlagde han Achil⸗ 
les (fee denne), og blev dræbt af Philoktets forgiftede 
Pile. Da han havde faaet Saaret, tankte han paa 
da troe Oenome, der havde engang fagt, at, naar han 
blev ſaaret, ſtulde ban komme til hende, thi hun alene 
funde helbrede ham. Han fod fig bringe til hende paa 
Bjerget $da, hvor bun levede hos ſin Fader, men den 
Fornærmede næatede ham fin Hjelp, Man bragte ham 
tilbage til Troia, hvor han døde, Oenome, der fortrød 
fin Haardhed, kom nu felv til hans Redning, men for 
fildigt, og hengte fig af Fortvivlelſe. 

Paris (Lutetia Parisiorum eller Parisii) er 
Hovedſtaden i Kongeriget Franferig, ligger ved Floden 
Seine i Seinedepartementet, 20? øftiigt fra Ferro og 
43? 50' 15”" nordlig Bredde og har over 26000 Huſe 
og 715000 Indbyggere. I dette Tal er 30000 Pro⸗ 
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teſtanter og 37000 Almiſſemodtagere. J det franſke 
Folks urolige Tragten, hvilket ſnart i tuſendfold ſam— 
menſlyngede Kredſe træffes ned i Ufædelighedeng bunds 

loſe Svælg, fnart hæves op til den kjekke Letſinds fvims 
lende Agide, er Paris Middelpunktet for den brufende 

Hvirvel. Hvo fjender ei denne, Tumleplads for. den 
vildefte Frivolitet, hvorfor vi ei engang have noget Ord, 
og for det letfærdige Vid, der fpøger med det Hoieſte 
fom med der Lavefte; hvo fjender ei denne Skueplads for 
den finefte Forſtand og den regelmaéſigſte Decens, 
dette Brendpunkt for glimrende Talenter og den groves 
fte Egennytte, denne Pragtſal for ten behageligſte Ynde 
og den overmodiaſte Overgivenhed, med eet Ord denne 
uafbrudte Faſtelavnsloben af Klogſtab og Daarſtab og 
alle de øvrige Gjenftande af der meeft brogede Menneſte— 
liv, af Merciers aandfulde Malerie eller af Kotzebues, 
Meyers, Schulzes og andres lette og behagelige Frewſtil⸗ 
linger. See Fr. Schul; fiber Paris und die Pariſer, 
Berlin 1791. Dr. Meyers Fragmente aug Paris, 
Hamburg 1797. SKobebues Erinnerungen aus Paris, 
ate Aufl. Berlin 1804. Merciers Tableau de Paris 
(Før Revolutionen nouv, édit, Amsterd, 1782; ef» 

ter Revolutionen Le nouveau Paris, en nye Bearbei⸗ 
delfe i fer Dele). Her er ei Steder paa nye at ſtildre 
for Topographen denne Mikrokosmus af Smaat og 
Stort, hvad Kunſt, Skik, Lune, Mode 20. fremftille 
for Jagttageren og den Skuelyſtne indenfor Paris's 
Ringmure. Den Reifende henviſes til Villiers Manuel 
du voyageur à Paris og til Blanvillains Pariséum 

ou Tableau de Paris, af hvilke Veiviſere der. ſiden 
1806 ere udfomne flere Udgaver i Maris. Et ſtorre 
Væcf er Tableau historique et pittoresque de Pa- 
ris, depuis les Gaulois juspu”å nos jours, hvoraf 
der fiden 1310 ere udfomne flere Leveringer. Hermed 

” forene man Piquets Plan routier de Paris, 2 feuil- 
les, Den fuldftændigfe Plan af Paris er den af Ver— 
niquet fra 1791 og 19803. Efter famme har Paris 56. 
offentlige Pladfe, 3 Magaſiner, 22 Torve, 3 Havne, 34 
Quaier (Quais), 15 Boulevarder, 12 Avenuer, 56 
Slagbomme (Barriéres) og 45 Sognekirker. Ind—⸗ 

7 
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byggernes aarlige Conſumtion regner man til 260 Mile 
[ioner Franker og den aarlige Indtagt til 300 Millioner 
Franker. Dog ei blot i denne, men og ien hoiere Des 
tydning tilkommer denne Umærtelige den Indſtrift, ſom 
Mercier gav den: Quærens, quem devoret (Søs 
gende, hvem den fan opſluge). — Et galliſkt-celtiſt Folk, 
Pariſerne, have alerede før Chriſti Fodſel bygger det 
gamle Lutetia vaa en Moradéøe i Seine; "derfor fandt 
det celtiſte Akademie i Paris, i det r95e Aarhundred, 
det ei uſandſynligt, at alle Sprog, Kunſter og Viden⸗ 
ffaber et, ſom Voltaire mener, vare oprundne i Indien, 
eller, ſom Bailly troer i Thibet, eller, efter Pater Erro, 
i Biſcaia, men blandt Celterne i Gallien og Armorika. 
Dog føjelne de nuværende Pariſer fig fra de gammelcel⸗ 
tiffe derved, at de ei, da Fremmede i Aarene 1913 og 
1815 trængte ind i FranÉerig, havde Lyſt til at ode⸗ 
lægge deres Opholdsſted, ſom hine, da Romerne overs 
fvømmede Gallien. Romerne byggede igjen Lutetia, 
men det blev fra Julius Cæfaré Tid ubetydeligt, indtil 
Julian her opførte et Palladé. Den frankiſte Meros 
vinger Chlodevig reſiderebe Paris, hans Efterfølgere 
ſjeldent; Carolingerne opgave endog & Seſiddelſen af Star 
den, og Maris tilhorte Greverne af Paris, af hvilfe 
Hugo Capet beſteeg den franffe Throne 987. "Siden 
blev den de franſke Kongers Reſidens, indtil Ludvig 
14de, ſom Frondeurerne 1649 havde fordrevet fra Sta⸗ 
den, opbhøiede Verſailles til Reſidens. — Philip Aus 
guſt lod Paris brolægge 1223; den ſtylder Frants den 
ifteog Bourbonnerne, iſer Ludvig 14de fin Pragt og 
Skjonhed, Napoleon fuldførte endeel tidligere Anlæg 
og Bygninger. Meget Uheld for Franferia, og Europa 
er udftrømmet fra Paris ſom af Pandoras ACfEe. Sjel⸗ 
den har Staden lidt noget af Fremmede. Britterne 
erholdt under Henrik ste Befiddelfen af denne Stad 

- uden Sværdflag ved Forliget i Troyes 1420. — J Aare⸗ 
ne 1589 o9 1590 blev Paris forgjeves beleiret forſt af 
Henrik 3die og derpaa af Henrik 4de. — FJ Zaret 1814 
den 31te Marts fane Pariſes Indbyggere fiendtlige Hærs 
re beſette Frankerigss Hovedſtad og denne Ydmygelfe 
maatte de igjen friſte 1815; der maatte falde dem faa 

”A 
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meget ubehageligere, da de.ien Rakke af Aar havde feet 
De flefte af Europas Hovedſteder beføgte afde franſte Trop⸗ 
per. - Selv. Conftantinopel og Stockholm havde maats 
tet modtage Fredsbetingelſer fra Tuilleriernes Pallads. 
Hoad Paris til forſtjellige Tider har lidt, Har dets for 
det meſte beredet fig felv, fra den vilde Mordfeſt den 
i2te Juni 1418, da Pobelen opoffrede de fangne Ars ” 
magnacs fit Raſerie, og fra den afſtyelige Bartholomænds 
nat (24de Aug. 1572), da tiaarige catholffe Børn 
myrdede de Reformeertes Vuggeborn, til Septembers 
dagene (den 2den, 3die og 6te) 1792, da Pobelen 

henrettede deFangne udenLov ogRet og til alle Pobelanar— 
chiets Redſler. Pariſeren er, efter diſſe Exempler, 
ſtedſe bleven den ſamme; og hvad Voltéire bemarker 
'om hele Frankerig, gielderien højere Grad fornemmes 

» ligt om Paris ,, | 
dømme os Franfke (iſer Pariſerne) efter vore Skueſpil, 

De Fremmede, ſiger Voltaire, ber 

Romaner, nydelige Couplets, Operadandſerinder, der 
Jopføre fig ret elſtverdigt; efter vore Operiſter, der have 
ret megen Ynde; efter IMademoifelle Clairon, der 
declamerer Vers til Henrykkelſe men de vide et, af der 
i Grunden ikke gives nogen gruſommere Nationend den 
franſte (qu'il n'y a au fond de nation plus cfu- 

ø 

elle que la nation frangaise).“ Millot forſikkrer i 

fin Gérocomie (Paris 1807): „Begjiere- og Wreſy⸗ 
ge ere de FranfÉes (iſer Pariſernes) herſkende Lidenſka⸗ 
ber; denne Nation er og meget udartet ide fore Sites 
der og i de omliggende Landabyer.“ Allertydeligſt bes 
viſer den Deel af-Code civil, der føger at ſikkre Per— 
ſonernes Rettigheder og Familieforhold ved utallige 
Former mod det unaturligfte og liſtigſte Bedragerie, ſaa⸗ 
velſom Skriftet af Mejran: causes célébres, hvor 
raffineret Wariferen er i Forbrydelſe. Delacroix, Tri⸗ 
bunaldommer i Verſailles ſtildrer, i fine Reflexions 
morales sur les délits publics et privés, Paris 
1807, Følgerne af Krigen i Nationens fædelige Fors 
vildelfe, og udraaber: „ſaa meget have Vellyft og Ror⸗ 
ſyge fordærvet Hjerterne og gjort Menneffene (i Yaris) 

” fortrolige med Mord.” Diſſe SÉrifter, ſaavelſom Al- 
manac des gourmands og den pariſiſte Gaſtronomie 
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(Velſmagekunſten) indeholde de meeft talende Træt af 
Pariſerens Characteer. — Wu nøget om de enfelte 
Markverdigheder. Blandt Bygningerne er Palais 
royal den mærfværdigfte ſom Middelpunktet for Pariſer⸗ 
livet (See Art. Palais Royal). De nyefte Bygninger 
ere det jajen opbyggede Kornmagafin oa Maimarkernes 
Sal. — Fremfor alt fortjene Anftafterne for Kunſter 
og Viden ffaber, Theatret og Pariſerdamerne nogle forte 
Bemærkninger. Hine ere Pariſes Stolthed, diſſe Sje⸗ 
len, den forſte Drivefjer i den raffe og indviklede Ma⸗ 
ffine. De 19 offentlige Bibliothefer i Paris indeholde 
tilſammen over 880,000 Bind; fornemmeligt er det 
Fongelige Bibliotheks Manuſkriptcabinet rigt paa ſtore 
Sjeldenheder. Cataloget over de higdoſtanſte Manus 
ſtripter har en frigsfangen Englænder, Hamilton, fors 
færdiget og erholdt derved fin Fribet. Det 300 Aar 
gamle Haandſkrift af den førfte og fjerde Veda i Sans 
fcritfproget, har en Tydſker, Hagemann, her udfundet. 
For det chineſiſte Sprogs Studium finder ' man fer de 
vigtigſte Hielpemidler. Cabinettet Sdeholder 72000 
Manuſkripter, hvoriblandt mange fra Vaticanet, blandt 
andre Petrarcas tildeels endnu utrykte Digte og Breve; 
Car! den fFaldedes latinſte Bibel med couleurte Figurer i 
gammel Purpurfarve. Det ſtore kongelige Bibliothek, 
hvori man tæller 350,000 Bind, er blevet meget tilba⸗ 
ge i den nyere Literatur, faa af man før at ſupplere det» 
maatte anvende i det mindſte 500,800 Franker. Blandt 
de offentlige Lereanſtalter ftaaer den poelytechniſte Skole, 
en oprindeligen republikanſt Indretning, overſt. Under⸗ 
viisningen i Mathematik, Phyſik, Chemie og alle til In⸗ 
genieurvæfenet hørende Kundſkaber er grundig og Elever⸗ 
ne prøves ſtrenat. Paris har desuden et ftort Rigsuni⸗ 
verſitet, fire Lyceer, et berømt Obſervatorium, ſom dog 
Benzenberg fandt langt under fin Forventning, et Længs 
debureau, beromte Akademier, Jardin des Plantes, 
hvilken Buffon gav dens fortræffelige Indretning, og 
hvor 1806 de bersmte Naturforſkere, Hauy, Faujas de 
St. Fond, Foureroy, Juſſieu, Cuvier og endnu otte an⸗ 

= 
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dre Peofeſſorer havde nær ved 2000 Tilhørere, men 
hvorved dog endnu meget er tilbage at onſte i Form og 



mod de faafaldte maisons ouyertes, 

J 

Par 205 

Beſtyrelſe ꝛc. Man finder vel i Paris enkelte dygtige 
Lærde f. Er. Langleͤs, Sacy, Beauſſet, Say, Millin, 
Cuvier, Leveque, Gail, Noél, Gregoire, Gingené, 
Laplace, Lacepoͤde, Hauy o. a., men liden almindelig 
udbredt videnſtabelig Dannelſe; men har almindeligt 
blot Liebhaberſands for de ſtjonne Kunſter og de ſaakald⸗ 
fe Brodſtudier, men ingen alvorlig eclasſiſt Aand for det 
Sande og Skjonne. Creuzè de Leffer ſammenligner i fin 
Reiſe til Italien, Bom og. Paris: „der aner man den 
fande Kunſtſands, i Paris vifer man fun Smag i andre 
Ting; kommer man tilbage fra Rom til Paris fan man 
ei Bølge fia, at de elſtverdige Beboere af den fidfte Stad 
funere Børn i den dannende Kunſt, og at Romerne bes 
fidde en ſtorre, ædlere og renere Smag.” Engang våre 
Pariſes Caffehufe fortræffelige Dannelſesanſtalter for 
unge Menneſtker, da mange fortræffelige Hoveder kom 
fammen her, meddeelte hverandre deres Tanker, difpus 
terede og ofte talte meget frit, "Dette var den Periode, 
da Rouſſeau, Voltaire og Andre beſogte Caffé Richelieu, 
hvor ogſaa Duclos underholdt fig med La Motte, Mau— 
pertuis, Freret, Terraffon 26. Men kort efter denne 
Tid ophørte faadanne Sammenkomſter. Caffehuſene 
bleve Lediggangens Tilflugtsſteder, hvor den ſtorſte 
Kiedſomhed fandt Sted for dem, der ei gave fig af med 
Spil eller politiſt Kandeftøbsrie. De betydende hom- 
mes de lettres fomme fjelden meer paa flige Steder, 
hvor Selffabet ofte er blander og flet, De beføge deris 

( hvor de engang 
for alle ere indbudne af Familien. — Det vigtigſte 
blandt alle offentlige Inftituter ev det ſtore Sunfimufes 
um i Louvre, en Pragtbygning, paa hvis Forfide man 
beundrer Perraults Soilerekke. Det 6817 Alen fange 
Malergallerie forbinder Louvre med Tuilleriernes Pal⸗ 
lads. Her er henved 1250 Malerier opftillede af alle 
Skoler. Der findes ogfaa en god Malerieſamling, hvor 
der tillige er opſtillet gode Værfer af den nyere Billed⸗ 
huggerfunft, overhovedet 120 Kunftværfer, i Palladſet 
Luxemburq; fornemmeligt beføger man famme for at fee 
nogle fortræffelige Vernets og de 21 allegoriſke Maleris 
er, ſom Maria af Medici lod male af Rubens til fit 
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og Henrik den 4Ades Minde, De gode Bærfer af den æl- 
dre franſte Skole, f. Ér. 34 af Lebrun, 6 af Claude 
Lorrain, 18 af Pouſſin, 8 af Le Sueur o. A. i Louvres 
Muſeum udmærfe fig ved deres renere Kunſtſtitl fra den 
nyere franſte Skoles Verker, der begyndte med Vien. 
Selv i de bedre nyere franſte Malerier af Regnault, 
Gerard, David, Guerin, Harriet, Vincent, Gros, 
Gautherot, Girodet o. A., finder man lidet Omt og 
rigtigt Ffolt. Ingen undqaaer det Kunftlede og Theas 
tralffe; der egentligt Naive manglex neſten gandſte; 
iſtedet derfor forekommer ofte" noget SÅRE hvil⸗ 
ket ligger uden for den dannende Kunſts Verker. Deri⸗ 
mod udmarke de fig ved deres beſtikkende Udvortes, ved 
paafaldende Virkning af ſterke Lys- "og Skyggepartier, 
brendende Farver, ziirlige Foldeſlſag, kaſt Tegning af 
ſterke Former tilligemed megen Smidighed i Penſelens 
Forelſe. Hvad der gielder om den franſte Kunſtſands, 
gielder om Pariſernes Characteer overhovedet, Begge 
mangle Sands for det Sande, Rene og Simple, Og 
hvorfor ? For at begribe dette maa man ſee Paris. Cvr 
gjerrighed er alle Franſtes eneſte Drivefjeder » ſaaledes 
og Kunſtnerens; får drives et af Kjerlighed til Sagen. 
Sen hvor hiint er Tilfældet, der maa al Kunſt og Lyſt 
ende der, hvor Poeſiens Myfterier begynde, hvilke fun 
aabenbare fig for en kjerlig hedsfuld Begeiſtring .· Dene 
ne mangler Pariſeren overhovedet. Han plager fig fun 
med fin Model. Overalt feer man Pariſeren altid paa 
Skuepladſen. Man læfe Frue von Haſtfers Leben und 
Kunf in Paris; Pinkertons Recollections of Paris, 
Sfær færer man at fiende den nyere franſte Skoles Aand . - 
af de velſtukne Omrids i Annales du Musee et de 
PEcole møderne des Beaux-Arts &c, par Landon 
T. I- VIE, Skattene i hiint Gallerie fanden, der ei 
fommer til Paris, nogenlunde bedømme efter det af Ro⸗ 
billard Peronville og Laurent udgivne Musee francois, 
Blandt alle franffe Pragtværfer over Kunſten har dette 
førft Rang, Kobberne ere mefterlige, tildeels ſtukne af 
tydſte Kunftnere, ſom Rafaels berømte Madonna del- 
la sedia af J. G. Miller i Stuttgard. Men hvad 
der endnu mere udmærfer Louvre er Antikgalleriet, 

— 
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hvis Skatte dog ere meget formindſkede, da flere af de 
fortrinligſte Kunſtverker ere bragte tilbage til de Ste— 
der, hvorfra de Franfée havde tager dem. J Tegnins 
gernes Gallerie vil Kjenderen, blandt 26000 andre, fins 
deer Udvalg af 450 Tegninger af de ſtorſte Meſtere. 
Foruden Louvre og Tuilerierne bar den franſte Bygnings⸗ 
funft prydet Daris med 20 Palladfer, 18 Broer, 1000 
Hoteller og 8 Theatre:2c. Saa tig Paris et i denne 
Henſeende, faa lidet ſtſenker den i det. Hele et ſtjont og 
ſtort Skue, formedelſt de trange og krumme Gader. 
Bedſt falder Staden i Øinene fra Neuilly. Det ſtjon⸗ 
nefte Syn yder det naturlige Panorama af Paris paa 
Montmartre, 289 Fod over Seine, hvor en Telegraph 
forbinder det nordlige Frankerig med Louvres Hovedtele— 
graph, foruden hvilken der endnu findes to andre i Pa⸗ 

ris. Blandt Kirferne, der udmærfe fig ved deres Byg⸗ 
ningsmaade, fjender man felv t Udlandet den præatige 
erkebiſtoppelige Kirke Motre Dame fom et Mindesmerke 
af gothiſt (gammeltydſt) Bygningskunſt. Den hellige” 
Genovevas Kirke, engang faldet Pantheon, er et Me⸗ 

ſterſtykke af den beromte Soufflot; dens ſynkende Dom 
forſtod Prony at ſtstte ved en ſindrig Opfindelſe. J 

Gravhvelvingerne hvile Rouſſeau og Voltaire fredeligt 
ved Siden af hverandre fra 1792. Invalidehuſet med fin. 
300Fod hoie Dom af Manfard, fan i dets indre Indretning, 
langt fra ei ſtaage ved Siden af Greenwichs Hoſpital. Store 
hiſtoriſke Erindringer frembyder Temple, et af de otte Pa⸗ 
rijer-Fængfler, engang Tempelherrernes Eiendom i det 
13de Aarhundred, nu, ſiden Baſtillen ei er mere til, et 

Statsfæengſel. Men det; rigefte hiſtoriſte Gallerie er 
det af H Alex. Lenoir 1791 ftiftede og meſterligt be⸗ 
ſtrevne Musée des Monumens francois, hvori man 

gjiennempandrer den franſke Hiſtories forſtjellige ars 
hundreder i ligefaa mange Varelſer, og ved de intereſſan⸗ 
teſte Mindesmarker føler fig ført ſom af Xander ved 
Fakkelſtin i et Dodningegallerie, fra Hugo Capets 
Gravminde til Abelards og Heloiſes, til Lafontaines, 

Boileaus og Molieres, og fra Carl den ſtores Billedſtot⸗ 
fe til Ludvig 15des og hans Samtidiges dyne 

TNA 
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For Jagttageren ere flere Humanitetsanſtalter vigtige : £ 
Hotel Dieu har ofte havt indtil 4000 Syge , mener 
dog blevet tilbage for lignende Anftalter i Udlandet, faa 
meget og Auguftinerindernes fromme Opoffrelſe ſom Sys 
gepleierſker her og andenſteds i Paris har ſat Fremmede 
i Forbaufelfe. Thi hiin fortærende Typhon, der i det ” 
keiſerlige FranÉerig udbrændte alt Aandeligt, ſtaanede 
alene hine graage Soſtre. Ogſaa Salpetriére, hvor - 
man paſſer omtrent 300 Vanvittige, for det mefte Fru⸗ 
entimmer, ftaaer tilbage for flere flige Anſtalter i Uds 
lander, f.. Cr. den i Wien, den paa Sonnenſtein i Sach⸗ 
fon 6, endſtjondt H. H. Pinel og Beauvais have ftore 
Fortjenefter af de Vanvittiges Cuurmethode. Desuden 
Eves der et Hopital des fous i Charenton og Bicétre. 
Vil man ret levende foreftille fig den meeſt ſtjerende 
Modfærning af Menneſkelivet i Paris meer end noget 
andet Sted, faa fammenfille man Pariſer-Operaens 
Magie og de ſtolte Kunſtſamlingers Rigdom ved Seinen 
med Salpetrieres Jammer og Hoſpitalernes elendige, 
blottede Tilſtand, der efter Lægen Moreaus Dom, i Paz 
ris og Frankerig langt fra iffe have naaet en Grad af 
Fuldkommenhed, der kunde væffe en gunſtig Fordom om 
den ,,ffore”” Mations Sæder og Indſigter. — J det af 
den ærværdige Abbed L'Epée og hans Cfrerfølger Sicard 
vel indrettede Dovſtummeinſtitut er den dovſtumme Læs 
rer Maſſieu uftridigen den ſtorſte Merkverdighed. Og; 
fag Hauys (Mineralogens Broder) Musée des aveug- 
les er ſom Lereanſtalt, efter en nye i Tydſtland forbeds 
ret Methode, Opmarkſomhed værd, faavelfom det alere⸗ 
de af den hellige Ludvig ſtiftede Höpital des Quince— 
Vingts. Angagende Hoſpitalsanſtalterne i Paris ſam— 
menligne man Joſ. Franks Reiſe til Paris og Friedlæns 
ders Udvikling af Fattiganſtalternes Hiſtorie, tilligemed 
en Efterretning om Parifer Fattiganſtalterne og Hor 
ſpitalerne i Maret 1803, Leipzig 1804. Dog er det bes 
kjendt, at den medicinffe Skole i Paris fiden, ved Mis 
nifteren Chapt als (forhen Profeffor i Montpellier) Be⸗ 
ftræbelfer, have erholdt væfentlige Forbedringer. Ud⸗ 
landet fjender Livlægen Corvifart, Dr. Thouret, Direc— 
før for den medicinſte Stole , og Dr, Desgenettes, 
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Directør for Militærhofpitalerne, ſom meget fortjente 
Læger, og Sadatier, den ældfte af de engang faa berøme 
te franffe Chirurger. Da vel intetſteds, fom i Paris, 
hvor Millioners Onſter og Fornodenheder fyffelfærfe et 
levende, fandfeligt og aandrigt Folk, ethvert Talent væts 
kes til den yderfte Kraftanftrængelfe, faa fan man vente, 
at alle Overdaadighedens, Smagené og Glædens Kune 
fter mage høitideligholde deres Panathenæer med den 
ftore Pariſer Skytshelgen Moden. Speilet er en Hos 
vedartikel for den ſeelyſtne forfængelige Pariſer. J in⸗ 
gen Stad feer man faa mange Speile overalt anbragte 
fom i Paris, fra Artifte Decrotteur til Caffé de, mille 
Colonnes. Som bekſendt opfandt Franſtmanden Tbhez 
vart den Kunſt at ſtobe Speile 1559. Nu leverer 
Speilfabrikken i Paris Speile af 102 Tommers Hoide 

til en Priis af 6000 Franfer og derover, — Avo jens 
der iøvrigt et Porcellainfabrikken i Sevres, Pariſeruh— 
rene, Guldarbeiderne, Chryſtallerne, de vellugtende 
Sager ꝛc., faavelfom Herhaus og Didots Stereotyper 
og Pragttryk, men fremfor alt Gobelins meeſt kunſtri⸗ 

ge Fabrik? denne ſidſte ſtiftede Colbert 1867 ſaavelſom 
andre endnu blomſtrende Anſtalter. Alt hylder i Paris 
den finere Sandſenydelſe; dette ſeer man naar man 
betragter Bains Vigier paa Seine eller Bains Chinois, 
naar man beſoger Baſtringues og Guinquettes (Dand— 
ſeſale for Folket) eller Bugtalerens og de Blindes Caffee⸗ 
huſe, Reſtaurateurerne, hvor Perſonen betaler” 30 
Sous og 12 Franfer, og hvor nye Retter ofte erholde 
deres Navne af bersmte Valpladſe fomTricafféed' Auſter⸗ 
lig, Poulet å la Marengo og andre; elfer naar man feer 
Pariſeren paa Promenader, blandt bvilfe de fjernere 
ſom Boulognerſkoven, Chaillot, Paſſy, Lona-Champs, 
Calvariebjerget, Vincennes, Verſailles, Malmaiſon 
med dets ved Ventenats MefterværÉ berømte Have, St. 

> Cloud, St. Denys og det indtagende Ermenonville, og 
dei Stadens Indre, ſom Fraſcati, Tivoli, Boulevars 

derne, fornemmeligt Chauffée de Antin, hvor de Rige 
boe, Champs Elyſées, ogfaa ere befjendte i Udlandet: 

eller naar man beſoger Skueſpillet, det Seek, hvori 
MÉ: : g 2 
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Pariſeren lever. Han ſkielner imellem Spectacles og 
petits Spedtacles. Af hine gaves der forhen fyv, af 
diffe tyve, men overhovedet fun 18 fortrinligere med 
1338 Perſoner, hvis Antal nu meget er formindſtet 
faavelfom de Beſogendes. Det førfte er Théåt:e frans 
Caié med 174 derved anfatte Perſoner, hvor Talma, 
Lafond, Baptiſte den ældre og yngre, St. Phal, Fleury 
ogSkueſpillerinderne Bourgoin, Georges, Mars, Thes 
nard, Duchesnois ꝛc., fremſtille Corneilles, Raci⸗ 
nes, Voltaires, Moliéres Kunſtverker, famt nogle 
Nyeres ſom Cheniers, Baours, Lormians, Picards, 
Legouvés og Andres med ſtort Bifald i ægte maleriſt 
Coſtum; kun maa man herved ei tabe den franſtke 
Smag og den franſke Skueſpilkunſts Characteer af 
Syne, hvilfen er ſaa forffjellig. fra den brittiſte og tyd⸗ 
ffe ſom Tvang fra Frihed.  Af241 Stykker, fom fins 
des vad Repertoire du Théåtre frangais ere 21 af Sor⸗ 
geſpildigtere og 59 af Lyſtſpildigtere. Hr. Petitot har 
udgiver det 2805 i 23 Octavbind. Nogle Kjendere af 
den gamle Comedie flage over den fFjeve Smag, der 
har indſneget ſig paa Theatre Francois, blandt andet 
dadle de hos Publicums Yndling Talma: pesanteur, 
monotonie, diction ennuyesement vaporeuse, 
lourde éternité de syllabes, mortellement a- 
longees. Den franffe TheatercritiÉ lærer man at Éjene 
de af den afdøde Geoffroys, ham ofte dyrt betalte ArtiÉs 
ler i Feuilleton du Sournal des Debats. Den fore 
franſke Opera eller mufifalffe Akademie med 466 ders 
ved anſatte Perſoner, hvis Sal byaget af Lenoir, fan 
rumme henved 3000 Perſoner, er et Paradiis for Piet, 
ſom Goldoni figer, men et Helvede for Øret. Saa 
ufuldkommen og den franffe Compofition er, faa er dog 
den fidfte Sætning ei længere fand. Det af Ludvig 
18de ophævede Confervatoire de Muſique, ved hvilket 

blandt andre Profefforerne Mehul og Cherubini, Men—⸗ 
gozzi, Garat, Goffec, Rider, Langlé og andre vare 
anfatte, havde uddannet og forbedret Sangmethoden i 
Frankerig efter de ældre Italieneres Underviisningsme⸗ 
thode, . Balletten og Maffinvæfenet er det enefte i fit 
Slags. Gardel og Duport ere berømte Navne i No— 
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verres Kunſt. Operaen havde 1806 paa fit Repertoire 
64 Stykker; den comiſte Opera 124 og de ſamtlige 
Theatre i Paris 944. Den comiffe Opera befandt fig i 
Théåtre Feydau, hvis Prydelſe var Elleviou, der nu et 
længer er SÉuefpiller. Her vifer Franſtmandenes thea⸗ 
tralffe Talent fig fra den mceft indtagende Side. Man 
feer med Henrykkelſe Overetterne af Sedaine, Mars 
montel, Favard, Bouilly, Helléog Andre. Hellé var 
en Englender, der forſt i ſit zote Aar kom til Franke— 
rig og digtede nogle af de bedſte Operetter, gandfte i 
franſt Stiil. Munterheden i den franffe Sang, Cou— 
pletter og Chanfonner drog fordum Fremmede fornemmes 
ligt til Vaudeville⸗Theatret, naar Honerine, Fanchon, 
Piron eller lignende Stykker gaves. Man beføgte ogſaa 
fordum Theater Montanfier, for at fee Comiferen Brus 
net. Vil man ei beføge noget af diffe Theatre, fan man 
gaae til Phantasmagorierne eller til Franconis Centaurs 
kunſter. Overalt træffer man den lyſtigſte Letſind og 
den meeft indtagende Smidighed. Sang og Vers ops 
muntre Alt, faa fjefdent man og finder ægte Poefie. 
Wariferen alene feer og finder dagligt hos fig Meftre i 
Poeſie fugitive, i Epigrammet, i Chanſonnen, Apolo— 
guen, Contes, i Satiren, Brevet, Elegien, Oden, kort 
i alle Arter, felv i Poeme epique, medens Udlandet 
med Delille troer Poeſien uddød i Frankerig og fun med 
Agtelſe nævner Chanfonnieren Desaugiers eller Millez 
voye eller i det erotiffe Fag Parny. J Paris beftemme 
endnu ſtedſe Damerne Digternes og Skribenternes For—⸗ 
tjeneſter, fEjøndt med mindre Anfeelfe end paa Madame 
Geoff roh's og Mad. Neder Tider. Revolutionen og 
Krigen have forſtruet det ſelſtabelige Forholds udvortes 
Former, og det gamle Selffabé gode Tone er ſtedſe bleven 
fjeldnere, — Fruentimmerne alene havde uddannet hiin 
Tone; de alene kunne kalde den tilbage, Man fan ans 
fee Pariferinden fom et qvindeligt Veſen af eiendommes 
melig Art; Gun glimrer mere ved fin yndige Bevæs 
gelfe og Stilling, fin Ynde og den Kunſt at gjøre alle 
fine Fortrin gjeldende, end ved en udmærfet fEjøn Dans 

nelſe. Sendes Træf ere mere behagelige end regelmas fis 
- ge og lade fig fjelden ſammenligne med den græffe Ideal⸗ 
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form. 9 det daglige Liv drive de de flefte Forretnin⸗ 
ger; ſelv derved have det Handling og Omgang naaet 
en Færdighed t Sprog og Tenken, ſom ved deres gvrige 
Fortrin ſikkrer dem en vis Overlægenhed ide flefte For: 
hold. Pariſeren er almindeligt uvidende, men han bes 
fidder en vis Tact i at handle, savoir faire; dette 
gjelder i endnu høiere Grad om Pariferinderne. Dog 
finder man i de højere og midlere Stender unge Damer, 
der glimre ved fjeldne Talenter, ſaavel i de dannende 
Kunſter, i Dands og Muſik, ſom i enkelte Yndlingsfag 
af videnſkabelige Kundſtkaber, fra Botaniken til Aros > 
nomien. Der gives derfor blandt Pariſerinderne meer 
end een, i aandrige Theecirkler, ogfaa udenfør-Franfes 
rig, ci uvelkommen Forfattere. Til Beviis opflaae 
man det af en 22aarig franÆ Dame udgivne Diction- 
naire historique, littéraire et bibliographique 
des Francaises connues par leurs ecrits (Paris 
13204). Forfatterinden Mad. Bernier-Briquet medde⸗ 
ler deri intereſſante Efterretninger om den ulykkelige 
Prindſeſſe Bourbon⸗Contis Memoirer, om Mad. Stael 
og hendes polygraphiſte Medbeilerſte Mad. Genlis, om 
den omtfolende Romanſtriverinde Mad, Cotfin, om den 
beffedne Flahault, den frugtbare Mademoiſelle Brayer 
St. Leon og Mademoiſelle Luffan, af hvem Paris har 
43 Bind Romaner og Fortællinger. Har ei Lalande dez 
diceret fin Astronomie des Dames'til Mad, Dupiery, 
en lærd Dame, der leverede hiin Aſtronom adffillige 
Jagttagelſer og forfærdigede Regiſteret til Fourcroys ftos > 
re chemiſte Værft ? Ligeſaa bekjendt er def, at en Svigers 
inde af Lalande fappes med Mig Herſchel i Aſtronomiens 
Studium, 02 at Mad. Grandchamp med ſtort Sifald 
læerer Aſtronomie, almindelig Sproglære og ſaakaldt Liz 
teratur. Pariſerinderne ere ogfaa virffomme ſom For— 
fatterffer for den qvindelige Opdragelſe f. Er. den lærde 
Mademoiſelle Legroiny la Maiſonneuve, og Mad. Beers 
nier, hvis Priisſkrift over hiin Gjenſtand blev kronet 1804. 
Wed denne Virkſomhed var for nogle Aar ſiden det Priis—⸗ 
ſporgsmaal meget pafjende med Tiden: „Hvilken Ind⸗ 
flydelfe have Qvinderne paa den offentlige Mening oa 
hvorledes ſtal man ſtyre ſamme til det offentlige Bedſte? 
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Og meget naturligt kunde Legouvés Digt, mérite des 
femmes i fort Tid opleve ni Oplag. Hine Navne bevife 
altid, at Qvinden i Paris langt oftere end andenſteds 
træder ud af fin Sphære. Men hvorledes. kunne Livets 
ommere og fædelige Forhold vinde derved? — Sams 
menholder man ovenanførte og meget andet,  fom her 
neppe funde antydes, faa finder man Billedet af Parifes 
ren et af være det fordeelagtigſte. Om man end: et vil 
anvende Champforts Sfildring: le caradtére natu- 
rel du Francais est composé des 'qualités. du 
singe et du chien couchant*), paa Pariſeren, faa 

give dog den franfe Nevolutions 25 Aar ham intet are⸗ 
fulde Vidnesbyrd, hvad enten man betragter Sanscu⸗ 
lotterne og Difmændene i Forftæderne, eller Elegants og 
Badauds paa Boulevarderne. Den almindelige Paris 
fer feer ligefaa uvidende ſom fordringsfuld og ſtolt ned 
paa Provindfen. Han maa derfor lade fortælle om fig, 
at en Warifer engang ved Synet af den brede Loire i 
Nærheden af Dantes alvorlige fEal have udbrudet: „Paa 
min Wre det er en ſmuk Flod for en Provindsflod!“, 
Pariſernes Phyſiſte er i Almindelighed ſundt; hans 
Værter fordeelagtig, hans Anſigtsfarve bruunlig lys, 
hans Haar og Hine caftaniebrune. Han lever almins 
deligt gandſte for Hieblikket og er en Skabning af Tiden. 
Ubekymret om alt, der ligger. uden for hans Synskreds, 
tragter han ei efter andet end Nydelſe, Underholdning 
og Adſpredelſe. Dog finder man i Middelclaffen megen 
Godmodighed og Erlighed.… Et arbeidſomt Liv hol⸗ 
der Laſt og Mangel ligelangt borte fra ſamme. J 

- Quartiere du Marais finder man felv endnu den gamle 
Skik og Jevnhed. IJ de hoiere Stander ere Velſtand og 
Lykke mere tilſyneladende end virkelige. Man er i 
Almindelighed huusholderſt og dog tillige odſel, hiint i 
væfentlige, dette i-frivole og glimrende Ting. Damer 
lade hver tredie Maaned deres Juveler nyt indfatte og 
Indretningen af to Værelfer fan let koſte en enkelt Mand 

”) Franfømændenes naturlige Characteer er fams 
menfar af en Abes og en Skjodehunds Egen⸗ 
ſtaber. 
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af god Tone over 100,000 Franker. Intetſteds * 
rer Buxbom og Ibenholz ſaa ſtjon poleret. ſom i Paris. 
Man [ever der almindel/at ſom i en beſtandig Ruus, 
uden enten hjemme eller ude at kunne komme til Eftertan⸗ 
fe. Uagtet Bertrands anatomiſt troe Afbildninger af 
Legemets Ødelæggelfe ved Vellyſten, vandrer man fold 
til Forforelſens Sale, eller man ſoger fin Lykke ved 
Palais Royals Spilleborde, eller i Lotteriet, ſom trak⸗ 
kes 15 Gange cm Maaneden. Cr man endeligt ban» 
querot, faa griber man til Piſtolen, eller affoner fin 
Lyf til Verden ien underjordiæ Vandring mellem Pas 

vigsCatacombernes Dodningbeen. 

Pariſiſt Blodbryllup fee Bartholomausnatten. 

Park betyder almindeligt en ſtor med Mure og Par 
liſſader omgiven Jordflade for åt gjemmenoget inden for 

"Dette Rum f. Er, ten Feldtleier Artilleriet, deraf Artilles 
riepark. Ved fyrſtelige Slotreog Palladſer falder man 
ſaaledes en. ſtor med Træer beplantet, med Allee og 
Skov afverlende, indfinttet og til Vildtets Hegn beſtemt 
Overflade; flige findes f. Er. ved St. Cloud, Verſail⸗ 
les, Meudon, Marly, Boulogne og andre. . De gamle 
Romete havde flige Parker ved deres Villaer, for deftø 
mere uforftyrrede at kunne nyde Jagtens Fornøielfe. - 
J Forſtningen, da man fun der havde Harer, vare diſſe 
Parker (Leporaria) fun fmaae, men fiden, da man 
ogſaa holdt ſtsrre Vildt der, fif de en betydeligere Om⸗ 
fang. Meeſt berømte ere Pompeius's og Hortenſiuss 
Parke. I de nyere Tider har England fornemmeligt 
udmærfet fig ved dem, ;,Regjeringsforfatnimgen, figer 
én unævnt Skribent meget rigtigt, har vel givet den 
førfe Anledning til. de engelſte Parkers Anleg; der 
taales nemlig, efter en udtrykkelig Lov, intet Vildt 
i frie Mark, da det kunde fade Naboen; hvo der alts 
faa vil have Vildt maa have det i Indelukke; rige 
Godseiere toge dertil en Deef af dereg Skov og dereg 
Marker, fredede famme og holdt deri det Vildt, de on⸗ 
fede. Da dette for det mefte var i Nærheden af deres 
Landfteder, men Englændere med en for Formue almin⸗ 
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deligt ogſaa forbindeen rigtig Smag, gav denne Dyre: 
have eller Part dem Leilighed til at indrette alleflags 
Anlæg i ſamme og give deres Indbildningskraft frit 
Løb. Sandſynliat deraf, at ogſaa den nyere” Haves 
funft har udbredet fig fra England over det øvrige Euro⸗ 
pa, er det kommet, at man hyppigt tager Park og Ja . 
velandſtab for eensbetydende, da ved Park tenker fig et 
ſtort Stykke Mark, der er forſtſonnet til en mere udviz 
der Nodelſe, efter Naturens ſtore Maaleftiof . og inds 
rettet faaledes, at alt forefommer, ſom om der nod— 

vendigt maatte være faadant, Park og Have, figer 
Hirſchfeld, kunne ci adffilles ved nogen væfentlig For⸗ 
ſtjel, ſtjsndt den almindelige Mening under hiin almin⸗ 
deligt pleier af indbefatte en. ſtsrre Udſtrekning af 
Grendſen, mere frie landlia Natur, mere Afverling 
af Scener. — Hvorvidt Hirſchfeld eller den almindes 
lige Mening har Het behøver ingen Underføgelfe. Sifs 
pin, fom er bleven det oprindelige Begreb om en Park 
tro, har tillige viiſt, hvorledes Havelandſtabet fan 
forenes med den. „Park, ſiger han, er et uden— 
for England, lidet bekjendt Slags Landſkab, og eet af 
de herligfte Tilbehor til et betydeligt Landſted. Intet 
meddeler en Bygning faa megen Værdighed fom et faar 
dant vedliggende LandfFab og intet hjelper ſterkere til at 
hetegne dets Vigtighed.“ Billige bar Parken ftaae i 
Forhold til Bygningens Værdighed og Størrelfe, og des 
le Nethed og Siirlighed med ſamme. Parken ev enten 
dannet ved Kunſten, efler, hvis der ev en naturlig Skov, 
gjort fuldkomnere ved den, og da vente vi en SÉsnhed 
og en Conrraft i dens Trægtupper, hvorefter vi ei fee i 
den vilde Natur. Vi vente at fee dens Græsvlainer 
og deres Tilbehør contraſtere mod hvérandre i Storrelſe, 
Form og Fordeling og mangfoldige Kunſtſcener at frem: 
fommederaf: Bi vente, naar man. har ladet enÉelte 
Træer ftaae, af det er de ſtjonneſte, ligefte og meeſt mas 
letiſte i deres Slags; at intet Legeverk føder Piet, og, 
at al raa, yppigt voxende Underſkov ev bortryddet, undta— 
gen pan de Steder, hvor det er nødvendigt for at gjøre 
en Scene tet eller ſammenhangende eller jule en Be— 

graendsning. Prydelſer der fordre Bekoſtning forlans 
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ges ei ien Parkſeene. Templer, chineſiſte Broer og 
andre Kunſtens moiſommelig Varker vælte uharmoniſke 
Foreſtillinger. Behoves en Broe, faa vare den net og 
ſimpel; behoves en Vildthytte eller en Forſtbolig, ſaa 
maa dens Bygningsmaade være ſimpel ſom dens Beſtem⸗ 
melſe. Intet maa forraade Pral eller Bram. Cen 
Prydelſe kunde dog maaſkee tillades, en ſmuk Port ved 
Indgangen til Parken, men denne maatte i Rigdom 
Ciirlighed og Bygningsmaade fremme overeens med 
Hovedbygningen. Samme Forhold bor og iagttages 
med en giennemParken løbende Kjsrevei. Den. maa være 
bredere eller ſmallere, efterſom Hovedbygningen er, 
hvortil den fører, Den maa vel fnoe ſig, men ei gjøre 
for ftore Afvigelſer uden tilfræffelig Grund. Paa et; 
hvert Sted af Tilgangen, ſaavelſom paa Kjsreveien og 
de meet ſogte Spadferegange, maa enhver Indſkren⸗ 
felfe for Piet bortryddes; Synet af en Indhegning kan 
vel i enkelte Tilfælde være maleriſt, men ide fleſte Til— 

fælde mishager den. Lober en naturlig Flod igſennem 
Parken eller lober en vitrkelig Ruine deri, faa maa man 
ve! paa det Bedſte benytte der lykkelige Tilfælde; de kun⸗ 
ſtigt frembragte ere derimod almindeligt af meget flet 
Virkning. Heller ikke rager den funftige Søe fig mes 
get godt ud; Storhed lader fig fjelden frembringe. 
Daadyr ere de naturligfte Beboere af en Park og vift 
nok meget ſmukke; men Ovægs og Faarehjorde ere ogſaa 
ffjønne og derhos nyttigere. Foruden Parkerne gives 
der endnu i England mindre Anlag ved Privatbygnin⸗ 
ger eller i Steder, hvilke man falderPleasure-Ground, 
Lyſteng. 

Park (Mungo) ſee Mungo Park. 

Parlament (engelſt) fee England. 

Parlamenterne i Frankerig vare fordum de hoieſte 
Domſtole. Deres Oprindelſe taber fig i de ældfte Tider. / 
Forſamlinger, hvor Stridigheder afgjordes og Rets⸗ 
ſporgsmaal opløfte, kaldte man Parlamenter (af par- 
ler) formedelſt Biſiddernes afverlende Debatter. Viſt 

N J 
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nof var Parlamenternes Forfatning i de aldre Tider 
gandſke forſtjellige fra den nyere. Sadvanligt hav⸗ 
de Kongen alletider paa det Sted, hvor han holdt Hof, 
et Følge hos fig af Dommere, der vare valgte af hang 
Vaſaller og andre Adelsmænd i Riget; og diſſe maatte 
afgjøre de øvrige Vafallers og Underſaatters Stridighe⸗ 
der. Forſt i Aaret 1307 tog denne vandrende Domſtol 
fit fafte Sæde i Paris, og vedligeholde fin Forrang, da 
der ogſaa i andre Rigets Stader ſtiftedes Parlamenter. 
Noget før havde man alerede begyndt at optage uadelige 
Bifiddere i Parlamentet, fordi de adelige i Almindelig— 
hed vare altfor uvidende til at udøve Dommerembedet. 
Siden blev Enhver anſeet for adelig, naar han erholdt 
en Plads i Parlamentet, om han og var af borgerlig 
Herkomſt. J hele Riget vare 14 Parlamenter, det i 

Paris beſtod af 196 virkelige Biſiddere og ſerdeles man⸗ 
ge overordenlige; herved practiferede over 500 Advoka⸗ 
ter. Man kan deraf flutre fig til den Mengde Proces— 
fer, fom her bleve foretagne. Da de ſtore Nationalfor— 
famlinger i Frankerig fordum vare fjeldne og ſadvan— 
ligt uden foronſket Virkning for det almindelige Bedſte, 
faa vænnede Folket fig tidligt til at betragee Parlamen⸗ 
terne fom dets Beſkyttelſe og et gavnligt Middel mod 
den. fonaelige Magt. Diſſe benyttede den gode Me— 
ning, Nationen havde fattet om dem; og derfor finder 

- man alerede i den ældre franſke Hiftorier hyppige Crs 
empler paa Modſtand fom de gjorde Kongerne. Det 
var Skik, at de høitideligt indførte ethvert nyt foreſlaaet 

Edikt eller Lov i deres Protokoller, og at det et havde 
Kraft før denne Handling var foretagen. Syntes der⸗ 
for en Lov dem defpotife eller adelig for enkelte Claſſer 
af Borgere, faa behsvede de blat af nægte deres Sams 
tykke til Indregiſtreringen og den maatte tages tilbage. 
Undertiden hjalp vei Kongerne fig igjennem med Streng>» 
hed og ophævede de ulydige Parlamenter, men de vandt 
ei meget derved, da de almindeligt ſnart maatte tilbage, 
falde Warlamenterne for at berolige det opbragte Folk. 
Selv en erflæret Defpot, fom Ludvig den 11te, funde 
ei drive alf igjennem, ſom han ønffede. Engang nægs 
fede Parlamentet ham Samtykke til nogle nye Edikter; 
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Kongen lod under Dodsſtraf befale Sanctionen; men 
hele Parlamentet gik til ham, og alle Medlemmerne er⸗ 
flærede, at oe hellere vilde døe,end heri adlyde hans Billie. 
Kongen [od derpaa Edicterne ſonderrive i Parlamentets 
derverelſe. $ fenere Tider,” da det blev Skik, at kjs⸗ 

be Pladfene i Parlamentet, havde Hoffet et længer faa 
heftig Modſtand at frygte for. Ludvig 14de havde under 
fin lange Regjering ingen betydelig Kamp at udholde 
med Parlamenterne, men han havde ogfaa ſtrax i Be⸗ 
gyndelfen erflæret, at han ingen Modſtand kunde taale; 
og det deſpotiſte Regjeringsſyſtem, hans Miniſtre ind⸗ 
forte, underſtottede denne Gruudfætning. Forſt under 
Hertug Regenten erholdt" PDarlamenterne igjen nogen 
Indflydelſe, fom under Ludvig 15de endnu blev ſtorre. 
Cantsleren Meaupou faar med Wegrelſe diſſe Domſtoles 
tiltagende Magt, frygtede at den kongelige Anſeelſe der⸗ 
ved kunde tabe noget og vovede derfor 1771 at ophæve 
alle Parlamenter i Riger, og indſatte nye i deres Sted, 
fom vare gandſke afhængige af Kongen. Folket knurre⸗ 
De, men det hjalp inter; dette Skridt var gjort, og Hof⸗ 
fet havde dengang Magt nok, til at gjøre de engang tags 
ne Forholdsregler gjeldende. Ludvig 16de tilbagekaldte 
efter fin Regjerigstiltredelſe Harene 1774 og 1775 de 
gamle Parlamenter, uden at ane, hvor farlige de fiden 
fEulde blive hans Anſeelſe. Parlamenterne arbeidede fra 
denne Tid kun paa ſtedſe mere at befæfte deres Anſeelſe; 
de bleve derfor ſtedſe driſtigere, og antoge ifær under 
Calonnes og Briennes Minifterium, et haardt Sprog 
imod Hoffet. Vel vovede fidfinævnte Miniſter igjen at 
tilintergjøre dem den $de Mai 1788; men Gjæringerne 
blandt Folket bleve faa betænkelige over hele Riger, at 
Hoffet ſaae fig tvunget til igjen at tilbagekalde dem i 
Sept, famme Aar. Folket jublede over. denne Seier, og 
Paris hoitideligholdt den førfte Samlingsdag fom en als. 
mindelig Feſt. Gladen ſteeg endnu høiere, da Parla⸗ 
mentet erklerede fig for Stendernes Sammenkaldelſe. 
Men Parlamentet forudfaae ei, at dette Skridt vilde 
medføre dets egen fuldfomne Undergang, det haabede 
meget mere at drage Fordele af Stændernes Forſamling 
og udvide fin Magt, Det onſtede derfor ved ſamme at 

f— tuen 
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udgjøreen egen Afdeling, ſom det havde været Tilfældet 
paa den ſidſte Rigédag Aar 1514 og ei blande fig med 
Stendernes øvrige Claffer, Men denne Plan gif ei 
igjennem. Vel bleve nogle Parlamentsmedlemmer for 
deres udmærfede Patriotisme valgte til Deputerede f. E. 
Desprtemenil, men det hele Corps erholdt ingen færdeles 
Fordele. Man begyndte igjen at anſee det for hvad det 
oprindeligen var, for Rigets overſte Domſtol. Men 
ſelv i denne Form blev det aldeles overflodigt, thi Lanz 
dets nye Inddeling, Indforelſen af Departementaladmi⸗ 
niſtrationer, Ophævelſen af Feudalſyſtem og Adel gjorde 
en nye Juſtitspleie nodvendig · Nationalforſamlingen 
ophævede derfor 1790 Parlamenterne i hele Riger og 
tilintetgjorde ved denne Beſlutning paa engang difle 
Domſtoles Magt, hvilfe havde faaet i Aarhundreder, 
og, uagtet deres beſtandige Kamp med Kongerne, ſtiftet 
liden Nytte. Det var fun Blendvark, naar de fordum 
ſyntes at antage fig Nationen; de arbeidede blot for des 
res egen Fordeel og fortrøde for ſildigt at have befordret 
Folkefriheden imod deres Villie. Jovrigt havde de ved 
Juſtitspleiens Forvaltning ofte dømt meget partiſt og 
med Flid udtrukket Proceſſerne for derved at berige fig, 
det herſtende Partie lod den 14de Juni 1794 henrette 
20 fordums Parlamentsraader, for at berige fig ved des 
res efterladte Formue. 

Darlamentær kaldes Cen, der udſendes af det ene 
krigsforende Partie til der andet, for at underhandle, 
meddele en Efterretning eller i en anden Forretning, 

"Hvad enten det er ved en beleiret Stad eller i aaben 
Mark. Sædvanligt bliver Parlamentæren, ſaaſnart 
han har angivet fig ſelv ſom faaden, under Bedakning 
bragt til fit Beſtemmelſesſted og tilbage igjen; men uns 
dertiden gjør Forſigtighed ſerdeles Forholdsregler nod— 
vendige; i andre Tilfælde modtages aldeles ingen Parla— 
mentarer. 

Parma, Parmeſana eller Parmegiano, et Her⸗ 
tugdom i Ovre⸗Italien, hvilket grændfer mod Norden 
og Veften til det MailandfÉe, mod Øften til det Modene⸗ 
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file og mod Syden til Apenninerne, der adſkille det fra 
det Toſcanſte og Genueſiſte. Det indbefatter 102 Qua⸗ 
dratmile med over 380,000 Indbyggere. Indkomſter⸗ 
ne vare fordum forpagtede for 12 Mill. Gylden. Landet 
frembringer meget og godt Silfe, Korn, Viin, Olie, 
Hamp og hav. fortræffelig Ovægavl.: Indbyggernes 
Kunſtflid indſtrenker ſig næften alene til Bearbeidelſe af 
Silke. — Hovedſtaden Parma. ligger ved en Flod af 
ſamme Navn paa -en Slette og har over 30,000 Ind⸗ 
byggere. Staden er befæftet ved ſterke Mure, Baftios 
ner, Graver og ef Citadel. Gaderne ere for det mefte 
ſmukke og Qufene af en god Bygningsmaade. $ Kirz 
ferne (cer man adſtillige Meſterſtykker af Correggio, Lans 
franco og Mazzuoli, ſom alle treere fødte her. . Den 

biſtkoppeliae Kirke eier det berømte, men nu beffadigede 
Stykke af Correggio, Marias Himmelfart al freſco; øg i 
den hellige Gravs Kirke beundrer man Madonna della 
Scocella af famme Meſter. Kirken Madonna della 
Steccata er feeværdig formedelſt det farneſiſte Huſes 
Gravminder og Capucinerkloſteret for dets Malerier. 
SBiffopypen fod fordum under Erkebiſtoppen af Bologna 
Fil Stadens Mærfværdigheder hører det hertugelige 
Pallads med ders Malerie- og Kunſtſamling, hvoraf 

dog de koſtbareſte Stykker allerede 1734 bleve bragte til 
Neapel, de 1765 af Infanten Hertug Philip friftede 
Akademier for de Æjønne Videnſkaber, Malerie og Kune 
fterne, det 1613 opbyggede berømte Operatheater der fan 
rumme 14000 Menneſter, det mindre Theater, den 
2761. nyanlagde Promenade mellem Staden og Cita⸗ 
heller, Palazzo Giardino, et med Staden forbundet 
"hertugelige Lyfiflot, med ders Malerier og Haver, det 
forrige vidtløftige Benedictinerkloſter, Carthauſen 20. 
Det faf Hertug Philip ftiftede Bibliothek udmærfer fig 
ved Pragt og Orden og er rigt paa litteraire Skatte. 
Det hodoniffe Bogtrykkerie i Parma hører til de førfte i 
Europa. — Parma og Piacenza hørte fordum til Gallia 
Cisalpina. Efterat begge Lande vare fomne under Roms 
Herredom, deeltoge de i dette Riges Skjebne, ligeſom 
fiden i alle de Forandringer, det nyoprettede veſtlige Kei⸗ 
ferdom var udſat for under Carl den ftore og hans Efter⸗ 
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folgere. Da de havde afryftet det tyde Riges Overher⸗ 
redom, indførte Parma og Piacenza, Landeré fornem» 
ſte Stæder, en republikanſt Regjering. Begge hørte 
ſom &tæder med til det [ombardiffe Forbund, Rige og 
mægtige Familier havde en betydelig Indflydelſe. Ans 
ſene Eſte og Viſconti eiede nogen Tid Parma. Ludvig 
12te erobrede begge Steder. Efter at Liguen til Cam» 
bray, der var indgaaet 1508 mod Venedig, var oploſt, 

erobredes de af Wave Julius den aden. - Egenmagtigen 
ophøjede Pave Wau! 3die, af Familien Farneſe, Par— 
ma til et Hertugdom (1543) og belehnede fin naturlige 
Søn, Peter Aloyſtus Farneſe dermed. Frankerig bes 
megtigede ſig vel Parma, men 1556 reſtitueredes den 
forriges Søn Ottavio (7 1536), Ham fulgte Alexan⸗ 
der rfte; den i Nederlandenes Hiſtorie faa berømte Feldt— 
herre (1592), Rainuccio iſte (f 1622), Odoardo 
(7 1646), Rainuccio aden(T 1727) og Anton(T 1731) 
Med den fidfte uddøde Huſet Farneſes Manosſtamme. 
Allerede i Aaret 1718 var fafſtſat, at i dette Tilfælde, 
Infanten Don Carlos, førfte Søn af Philip 5fe af Spas 
nien og hans anden Gemalinde, Eliſabeth af Parma, 
ſtulde erholde diſſe Hertugdommer ſom Riaslehn. Dets 
te ſteete vel, men den 1733 udbrudte Krig frembragte 
en Forandring heri. Don Carlos HE Neapel og Sicilien 
og Keiſer Carl 6re Parma og Piacenza. Efter hans 
Død aftraadde MariaTherefia 1743 en Deel af Piacen⸗ 
ga til Konaen afSardinien. Wen i Freden 1748 kom 
Parma tilligemed den øfterriaffe og fardiniffe Deel af 
Piaeenza til den ſpanſte Infant Don Philip, under 
den Betingelfe at diffe ande Fulde falde tilbage til Oſter⸗ 
rig og Sardinien, i Tilfælde at denne Infants Mands— 

", ftramme ffulde uddse, clfer een af hans Efterkommere bes 
ſtige den ficilianffe eller fvanffe Throne. Efter Philip 

fulgte 1765 hans Søn Ferdinand, fom i Aaret 1796 
fluttede Fred med Frankerig og holdt fia i Beſiddelſe af 
"hine Lande formedelft Spaniens Alliance med Frankerig. 
Arveprindſen erholdt endog 1301 Tofcana under Navn 
af. Kongeriget Etrurien. Men, da Hertugen felv dode 
1802, tog Franferig, i Følge en med Spanien fluttet 
Overeenskomſt, Parma, Piacenza og Guaftalla i Beſid⸗ 
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delfe, adminiſtrerede dem indtil 17805 og forende dem 
derpaa fom et eget Departement med den 28de Militair⸗ 
diviſion. J Freden til Paris blev Parma tilligemed 
Piacenza og Guaſtalla tildeelt Be va AARS 
Louiſe paa Livstid. 

Parmenides, en berømt greſk Philoſoph af den 
eleatiſte Sect, levede ved Aar 504 før Chriſtus. Han 
var født i Elea og beſad en ſtor Formue, i hvis Nydelſe 

han førte et glimrende Liv. Han udmærfede fig ogſaa— 
i borgerlige Forretninger og, ſtal have givet fine Medbors 
gere nogle fortræffelige Love, hviife man holdt faaledes i 
re, at Hvrigheden aarligt maatte aflægge Ced at ville 
vaage over deres Sfterlevelſe. Efterat han var bleven 
fortrofia med Pythagorgeren Diochetas, fandt han fig 
derved bevæget til at ombytte det offentlige Liv med 
Studeringerne. Philoſophien ſtjenkede ham den hoieſte 
Mydelfe, og han troede fig Diochetas, ſom forſt havde 
indviet ham i ſamme, faa forpligter, at han, efter hans 
Død, lod bvage et Temvel til hans Minde. Parmeni— 
des blev en Difcipel og Efterfølger af Rnophanes; han 
ſkal ogfaa (maafØee i fin Ungdom) have hørt Anaximan⸗ 
der. Efter Cebes's Vidnesbyrd var Parmenides et Møns 
ftev paa Dyd. Han ſkrev fin Skoles Lerdomme paa 

Vers, hvoraf dog fun nogle ufammenhængende Brud⸗ 
ſtykker ere komne til os, hvilke Henricus Stephanus har 
ſamlet under Titel: de poesia philosophica. 

Parnaſſus ev et endnu under ſamme Navn bekjendt 
Bjerg idet græffe Landſkab Phocis, ved hvis Fod Staden 
Deſphi laae. Det var helliget Apollo. — Navnet udles 
Der man ſnart fra den samle Heros Parnaſſus, en Son 
af Neptun. fnart af Deucalions Ark (Skib) Larnace, - 
i hvilken han landede her veddea ſtore Overſpommelſe, 
hvorfor det og i Forſtningen fEal have hedt Larnaſſus. 
Det havde to Spidfer, hvoraf den fydlige, faldet Hyam⸗ 
pea, igjen deelte fig i fo andre Spidſer; den nordveſtlige 
heed Tithorea. Bjergets hoieſte Top heed Lycoreus. 

Parnell (Thomas) en ſpsgefuld, engelſt Digter, 
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var født i Dublin 1679 og erholdt en god Opdragelfe og 
grundig Underviisning. Han opoffrede fia Theologien, 
blev Magiſter 1700 og blev ordineret tre Har efter. I 
Aaret 1705 blev han foreflaagt til Atchidiaconus af 
Clogher og ſamme Aar giftede han fig. Siden beføgte 
han hyppigt England, hvor han tilbragte de behageligſte 
Dage. Hané felffabelige Egenſtaber ſtaffede Gam alles 

vegne god Modtagelſe. Hans forſte Fordindelfer vare 
med de dengang mægtige Whigs; de lardeſte Mænd 
iblandt dem, ſom Addiſon, Congreve og Steele bleve 
hans Vennet Wen, mod Slutningen af Dronning 
Annas Regjering, da Tory⸗Partiet fk Overhaand, 
forlod Parnell, formodentligt overtalt dertil af Swift, 
fine gamle Venner, og traadte i noie Forbindelſe med 
Move, Gan og Arbuthnot, der ligeſom Swift med Iver 
Fjolde fig til Modpartiet. Hans glimrende Udſigter til 
hoie geiſtlige Verdigheder og Embeder forſtyrredes ved 
Miniſterialforandringen efter Dronning Annas Dod. 
na Swifts Anbefaling til Erkebiſtop King erholdt han 
imidlertid en Præbende og det indbringende Kald Fing⸗ 
laſs. Hans huuslige Lykke tilintetgjordes 1712 ved hang 
værdige Kones Dgd, Aldrig funde han forvinde 
dette Tab; han ſogte Troſt i umaadelig Nydelſe af Viin 
og forkortede derved fir Liv. Misfornsielſe og Uroe fors 
fulgte ham til Døden, fom bortrev ham 1717 i hang 
38te Mar. Parnell har førevet adffilligt i Proſa og i 
Vers. Haner Forfatter til Homers Levnet foran Poves. 
Iliade, hvilfert dog i Stilen erholdt mange Forbedringer 
af den ſidſte, og af Zoilus's Levnetsbeſtrivelſe, der Æal 
være en Satire imod Theobald og Dennis; han leverede 
ogſaa nogle Bidrag til Spectator og Guardian. Alle 
diffe Værfer forraade uden af være Meſterſtykker, Lærs 
Dom og Phantafie. Nu fjendes og ſtattes han blot ſom 
Digter, Efter hans Død udgav Pope et Udvalg af hang 
Digte, ſom han anfaae for værdige at bekſendtgjsres. 
De ere fiden igjen trykte adffillige Gange. Diſſe Poe— 
fiers Characteer er Lethed, Livlighed, Phantaſie, 

- Klarhed i Sproget og Velklang i Verſebygningen. De 
høre vel ifÉe til de ædlefte og meeſt fuldendte i den engel⸗ 
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ſte Poeſie, men nok til de behageligſte. Tankerne ere 
elegante og Moralen reen. Nogle ere heldige Overſet⸗ 
telfer og Efterligninger. I Aaret 1758 udfom endnu 
eet Bind af hans efterladte Verker, ſom dog bar gjort 3 
hans Rygte mere SÉade end Gavn. 

Parny (Evariſte) er een af de fortrinligſte blandt 
de nyere franffe Elegiedigtere, og faa meget mere at 
marke fom den franſke Literatur netop er fattig paa dette 
Slags Digte. J Aaret 1787 udkom hans Elegier, 
Oder, Sange, Idyller ꝛc. to Smaabind under Titel 
Oeuvres complettes, Senere udgav han fit berømte 
comiffe Heltedigt: La guerre des dieux anciens 
et modernes, poeme en dix chants, hvori ei den 

chriſtelige Religion, men vel den chriſtelige Mythologie 
faaledes angribes, fornemmeligt med Latterlighedens 
Vaaben, fom vift nok aldrig forhen er ſteet. For dette 
Digts Skyld afflog Directoriet ham Optagelfeni Inſti— 
tutet, hvori han dog ſiden indtraadde. Han er tød 
19814. 

Parochie, Kirkeſogn kaldes de til cen Kirke hso⸗ 
rende Perſoner og Egnen, hvor de boe, eller flere Lands⸗ 
byer, der høre til een Kirke. Derfor falder man og 
Hovedkirken i et Parochie Parodjials eller Sognekirken, 
ved hvilken Præften befinder fig. En anden Kirke, der 
ſtaaer i Forbindelſe med denne kaldes Anner eller Fili⸗ 
alkirke. 

Parodie kaldte Grakerne Spogedigte, eller blot 
enkelte Dele, hvortil hele Steder eller enkelte Udtryk af 
alvorlige Digte laantes eller efterlignedes.  Athenæus 
har vedligeholdt os et faadant Digt af Matron og nævs 
ner Hipponax, Ariftoteles eller Hegemon fra Thaſos ſom 
ſammes Opfinder. Ariſtophanes er fuld af flige Paros. 
dier. Bi forffaae ved Parodie et Vær, hvori et alvors 
ligt Digt overføres til det Comiſte og Platte. Et faar 
dant kan, naar det er ſtrevet med Vid og Lune, 
underholde behageligt og tillige virfe imod viffe ops 
hoiede Udfvævelfer og Overdrivelſer. Hos de vittige 
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Franſke har iſer Parodien fundet Bifald. Scarron 
paroderede neiden, og efter ham opkom Tragoedier⸗ 
nes formelige Parodier. Blandt de Tydſtes Parodier 
er gå Er, Blumauers Xneide, Herodes af Bethlehem 
D. — 

Parole kaldes i Krigsſproget det Loſen der beſtaaer 
af eet eller et Par Ord, hvorpaa Krigere, der høre til 
een og famme Hær fjende hverandre. Den commander 
rende General giver dagligt i Feldten et faadant Ord. 
Vagterne have Ret til at ſtyde paa den, der nærmer fig 
dem, uden af funne angive dette Ord: Paa nogle Stes 
der giores ForfFjel imellem Parole, Feldtraab og Contre⸗ 
figne, ag hiint meddeles Officieren, dette Underofficieren 
og det fidfte den Gemene. Forſikkre noget paa Parole, er 
at forſikkre paa Wresord. 

Paroli faldes i Pharoſpil en Boining paa Kortet, 
om tilfjendegiver, at Spilleren vil fætre ſin Andfats 
og den” alerede vundne fimple Gevinſt paa Spil, for, 
hvis han er heldig, at vinde fin Indſats tredobbelt. — 

Udledet heraf bruger man og Ordet Paroli om en træf> 
fende Replik paa et vittigt eller ſpottende Angreb, hvor—⸗ 
ved ſamme gjengives Modſtanderen i forſterket Grad. 

Paros er en, ogſaa i fordum Tid under dette Navn 
befjende Oe i Archipelagus. Den var i Oldtiden rig og 
mægtig, havde frugtbare Marker, talrige Ovæghjorde 
og fo fortræffelige Havne Efter Xerxes's Nederlag, 
blev Paros, der vel ei i denne Krig fom i den forrige 
havde forbundet fig med Perſerne, men dog havde viiſt 
fig- tvetydig, erobret af Themiftofles og underkaſtet 

Acthenerne. Efter Aler-nder fom den en tidlang under. 
den ægyvtiffe Konge Ntolemeus; dog fif Athenerne 
ſnart igjen Øen i Beſi selfe og beholdt famme til Mi: 
thridat den ftores Tid: nu fom den under Romerne. J 
Oldtiden var Paros iſer berømt for fine herlige Mars 
morbrud. Her blev og den berømte pariffe Marmor» 
kronike funden (fee Oxford), paa den * Peireſoes 

g 
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Foranftaltning bragt til Smyrna og der kſobt af Gres 
ven af Arundel. — For nærværende Tid ſtaaer Paros 
unter Tyrkerne eg hører til Capudan Paſchas Stathol⸗ 
derffak.  SIndbyagernes Antal beløber fig nevve til 
2000. Hovedſtedet Parchia (Partſchia), egentligt 
funen Landsbye, ſtaaer ſandſynligt paa Ruinerne af det 
gamle Paros. Slottet og den hellige. Jomfrues Kirke 
ere opførte af gamle prægtige Bygningers Rhiner. Det 
Indre af Øen er biergfuldt og Gar mange Kirker og 
Kloſtre. Hovedproduktet er Bomuld. Blandt Havs 
nene ere St. Maria og Drio eller Fred de mærkes 
ligſte. 

Paroxysmus kaldes den Tilſtand, naar en Feber 
har naaet fin héeieſte Grad, derfor og enhver periodiſk 
tilbagevendende Forverrelſe af en Sygdom. Ordet 
kommer af det greſke zuooEuvonat, ophidſe. Man fan 
nemlig ved den hele Febers Gang ſtjelne tre Stadier, 
nemlig dens Tiltagen, ſtorſte Hside og Aftagen (fee Fe⸗ 
ber); men enhver Feber i det Hele beſtager igjen af en⸗ 
kelte Feberanfald, der tilfammentagne udgjøre den hele 
Febers Gang. Ved Vexelfeberen (febris intermit- 
tens) ere diſſe enfelte Feberanfald tydeligſt adſtildte fra 
hverandre, da der ligger et næften gandſte feber frit Tids⸗ 
rum af G til 24, ja 48 Timer imellem dem. Ved den 
efterladende Feber (kebris remittens), er Adſktillelſes 
Tilſtanden imellem de enkelte Feberanfald, alerede 
mindre tydelig, da den blot yttrer ſig ved en markelig 
Formindſkelſe i de af Feberen afhængige Tilfælde, medens 
de flefte, ifær de væfentligfte Tilfælde vedvare uafbrudt. 
Utydeligſt ere diffe enkelte Afſnit den vedholdende Feber 
(febris continua continens), hvor de enkelte Febere 

anfald, naar Sygdommen er paa det Hoieſte, faaledes 
lobe i hverandre, af neppe en ubetydelig Formindſtelſe 
gjør diſſe Mellemperioder mærfelige før den Syges Fo⸗ 
lelſe og Legens ovede Jagttagelſe. J Løbet af de enkel⸗ 
te Feberanfald fan man ligefom i hele Sygdommen iagt⸗ 
tage et Tidsrum for Tilfældenes Tiltagen, deres hoieſte 
Styrke og deres Aftagen, og denne høiefte Sygdomss 
periode, hvori Tilfældene i Mangde og Heftighed have 
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naaet den hoieſte Spidſe, kaldes alerede i den hippocras 
tiffe Skole Paroxysmus, ellers og hos andre accessio, 
exacerhatio, Dog falder man ogſaa andre heftige Til 
fælde overhovedet Paroxysmer, ifær naar dt ere forbunds 
ne med voidfommt Yttringer, med Krampe og Convulfior 
ner, eller Vanvid og Raferie og vende petiodiſt tilbage. 
Paroxysmus i Febre er enten vregelmæsfig d: den kom— 
mer tilbage paa beſtemte Tider, ſom almindelige Koldfes 
bre, eller uregelmesſig, naar den kommer igjen paa uber 
ftemte Tider og i ulige Tidérum, fom i mange uordents 
lige Verelfebre, i mange vedholdende Febre, i Netve— 
febre og andre Ide flefte Febre indtræffer Parorygr 
men om Aftenen eller atten, Hvorfor de Syge altſaa 
da befinde fig fletrere end om Formiddagen, da Feberen 
fædvanligt er mildere, Selv da, naar Feberen, fom 
der ſynes, er gandfe forfvunden, bemerker den Syge 
endnu ofte om Aftenen eller om Natten ligefom noget 

ſwvagt Feberagtigt. 

Parrhaſius, en berømt greſt Maler, var født i 
Epheſus. Hans Fader Cuenor var ligeledes Maler og 
levede ved Aar 420 før Chriſtus. Sønnen var en 

Samtidig af Zeuxis. Efter Plinius bragte Parrhaſius 
forſt rigtigt Forhold i Maleriet, levende Udtryk og Ynde 
i Anfigtsdannelfen og de udvortes Geberder og overgik 
alle Malere i Omridſet. Flere af hans Malerier anfo— 

res afde Gamle. Hans ftore Berommelſe gjorde ham 
ualmindelig ſtolt og fordringsfuld. Som Athenæus 
forſikkrer, gif han kledt i Purpur med en gylden 
Krands paa Hovedet, og udledede, efter Plinius, fin 
Herkomſt fra Apollo. Han favpedes med Thimanthes 
fra Samos i et Malerie, der foreftillede Ajax, ſom kjem— 
pede med Ulyſſes om Achils aaben. Da man tilkjend⸗ 
te hans Modſtander Prifen,  fagde han ſpottende: det 
gjorde ham Ondt for Helten, at han igjen fulde overs 
vindes af en Uværdig. 

Parſer fee Gebrer. 

Parthenon var ef berømt Tempel i Athenen paa 
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Akropolis for Minerva Parthenos. Pericles (od det 
bygge af Byameſterne Ictinus og Callicrates. Stilen 
var dorif og Materialet fEjønt, hvide Marmor. Bre⸗ 
den var 106, Længden 227 og Hoiden 60 Fod. Mors 
ticus var dobbelt paa begge Hovedſider, men enkelt paa 
de to andre. Ved tre Sgiler var det Indre afdeelt i 

. tre Værelfer, Foruden mange andre Kunftværfer var 
dette Tempels Hovedprydelſe Gudindens Statue af 
Phidtas. - Den var af Guld og Elphenbeen og 26 
Alen høi, Desuden hørte til Templet en Skat, hvor 
Privatperſoner nedlagde Pengeſummer, fom de ei troede 
fikkre deres Hufe. De hellige Gaver, man gjorde 
Gudinden, bleve ogſaa gjemte ber, 

Parthenope er det gamle Navn paa Staden Nea⸗ 
pel. Man udledede dette Navn fra en Sirene Parthes 
nope, fom af Kortvivlelfe ſtyrtede fig i Havet, fordi hun 
ei havde kunnet fortrolle Ulyſſes ved fin Sang. Hun 
blev faftet i Land paa der Sted, hvor det efter hende kald⸗ 
te Parthenope fiod og hvor man oprettede. hende et 
Gravminde. Andre mythologiffe Perſoner, der førte 
ſamme Navn, ere for ubetydelige til af nævnes. 

Parther. Navnet Parthien forekommer i Oldti⸗ 
den i en tredobbelt Betydning. IF vidtloftigſte Betyd⸗ 
mina forſtager man derved det forrige parthiſte Rige-mel- 
lem Euphrot, Oxus, det caſpiſke og det indiffe Hav. 
J indffrænfet Korftand er Parthien (Parthiene) en 
Provinds, hvorfra Partherne udgik, omgrændfet af 
Hyrcania, Aria, Margiana og Media og indſluttet af 
Bjerge; det fvarer omtrent til den nuværende nordveſt⸗ 
lige Deel af Chorafan, hvor nu Kurti og Thus ligge. 
Endeligt i en tredie Betydning forftaaer man ved Par⸗ 
thien Perfiené nordlige Provindſer, det velſignede Hyr⸗ 
canien (nu Maſanderan, Dſcherdſchan og Karfan), 
Parthiene felv, Aria (Endeel af Chorafan), Margiana 

- (nu Forg og Maruſchak i Øftdcrafan),. Bactriana eller 
den ſydlige Deel af Buchariet), Landene omkring Paros 
pamiſus (Egnen omkring Candahar), Drangiana (Seds 
ſcheſtan), Arachoſia og Sogdiana (den nordlige Deel af 
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det ſtore Bucharie). Partherne (Flygtninge) nedſtam 
mede fra Scytherne og kom under Perſernes, Macedo 
niernes og Syrernes Herredom. Under diſſe bleve de 
indtil Ant iochus 2den, da Arſaces (Aſchak), greb til 
Vaaben, fordrev Syrerne og udbredede fine Seire over 
Nabolandene. Diſſe Seire fortfattes endnu videre af 
hans Cfterfølgere. Saaledes opkom det vigtige parthis 
ſte Rige, der beherſtede af Arſaciderne (Aſchkanierne 
eller Aſchakerne), fra 256 f. Chr. De førte Krig mod 
Romerne med afverlende Lykke, og Romerne funde als 
drig erholde betydelige Fordele over dem. Craſſus oms 
kom paa et Tog mod den parthiffe Konge Orodes. De 
Faner, ſom Partherne ved denne Leilighed erobrede, 
bleve tilbagegivne Keiſer Auguſt af den parthiſte Konge 
Phraates. Trajan havde vel erobret en Deel af Par: 
thien, men denne Erobring blev igjen opgiver, deels af 
ham felv, deels af Hadrian. J Aaret 214 efter Chri: 
fti Fodſel vakte Perſeren Artaxerxes, en Søn af Safran, 
en Opſtand, fiyrtede den fidfte Arſacider, Artabanus 
4de fra Thronen, og underkaſtede fig og det ſaſſanidiſte 
Huus hele Mellemaſien i Aaret 226 (See Perſien). 

Particip er i Sproget den Deel afet Verdum, ber 
bruges ſom Adjectiv, men tillige betegner og angiver 
Tidsforholdene, og forreften bruges til at danne de ſam⸗ 
menfatte Tidéformer. Denne Taledeel har fit Navn af 
at den deeltager (participerer) ſaavel i Verbets ſom Ad⸗ 
jectivets Egenffaber. De nyere Sprog gjøre ei faa hype 
pigt Brug af Participierne fom de gamle, fEjøndt de vift 
nok ofte i diſſe kunne bruges med Held til at forforte 
Udtrykket og give det mere Fynd. 

Partikel (particula) faldes i Grammatiken faas 
danne Ord, der ei kunne declineres eller conjugeres f. Ex. 
Prépoſition, Adverbium, Conjunction og Interjection, 
hvilken ſidſte dog ſom reen, uvilkaarlig Naturlyd med 
Ret udeluffesaf de fan kaldte Taledeles Rige. Man 
falder dem Partikler, fordi de almindeligt, efter deres 
udvortes Omfang, ere de mindfte Taledele, ba be flefte 



230 Dar 

af dem beſtaae af Stamlyde eller uforandret. blevne 
Stamord. Wen da der udvortes Kjendemærfe, der 
ligger ter Ords ſtorre eller mindre Omfang, ſom noget 
blot Tilfældigt og i forſtjellige Sprog Forſtjelligt, et kan 
blive nogen ſikker Inddelingsgrund for Sprogformerne, 
pg da Lidenhedens Kjendemerke aldeles ikke tilkommer 
alle inflsrible Taledele, og derimod adſkillige Ord af de 
Bvrige Sprogclaſſer: faa have nyere Grammatiker gand⸗ 
ſte opgivet denne grammatiſke Kunftbenævnelfe, og inde 
dele blot Taledelene, med Henſyn til den Forandring, 
de kunne modtage eller iffe modtage, i — og ikke 
boielige (flexible og inflerible). 

Partiſan, Partigjænger, kaldes Anforeren for eller. 
Medlemmerne af et Fricorps. 

Partiſane kaldtes fordum et Slags Spyd, der uns 
der det fpidfe Jern tillige havde en lille tveægget Øre. 
Den bruges endnu ved nogle Hoffer af Drabantere , ber 
bære den til Stads. 

Partitur falder man i Muſikken den fErviftlige 
Overſige over alle til et mangeſtemmigt Tonſtykke hørens 
de Stemmer (mufifalffe Wartier)- Wartituren er forſt 
et Verk af Componiſten, ſom udvortes faſtholder det i 
Aanden alerede udkaſtede eller under Skrivningen ud⸗ 
dannede Hele, i det han tillige ved Noder og andre mu⸗ 
ſikaldke Signaturer beftemmer, hvad Deel ethvert. Syns 
ger eller Inſtrumentalpartie ſtal have i i ſamme, naar de 
ſtulle vife fig virkſomme eller pauſere. Dette ſteer for⸗ 
nemmeligt derved, at de enkelte Partier førives Tact for 
Tact under hverandre: paa egne Linieſyſtemer, faa at 
man fuldkommen fan overfee, hvad der i bver Tac: ſtal 
foretages af hvert Synge⸗ eller Snftrumentalpartie. 
Udkaſtet af Partituren hænger umiddelbart ſammen med 
Compoſitionen: thi derved fremfommer overhovedet et 
Kunſtverk, at det af Manden dannede afſondres udvors 
tes og fra Manden, - hvoraf der er udgaaet,. Hvorledes 
vilde der og vel være den fFabende Kunſtner muligt, ifær 
jet Muſikſtykke af ſtorre Omfang, i hvis Udførelfe faa 
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mange Stemmer have Deel, lenge at bevare ſamme 
i Hukommelſen, efter dets ved Siden af hverandre 

og efter hverandre fortløbende Tonerekker? Her for⸗ 
udfættes en Componiſt, der ei bebover Papiret, for 
at frembringe et Tonſtykke, eller. forſt da opſtriver fis 
ne mufifalfe Tanker, naar han har hørt dem paa et 
eller. andet Inſtrument, ſtjondt han bedre fan tydes 
liggjøre fig det Enfelte ved Horen. Thi hvad der 
ei har fin Oprindelfe fra Manden og udfaftes ſom 
Heelt i Manden, har liden Vordie. At funne fore 
binde enkelte Tanker til et bebageligt Indtryk, uds 
gjør ei Componifen; thi deraf fremkommer afdrig 
et fandt Heelt. Herved paaſtages dog ikke, at Com» 
poniffen ei, ved Indretningen af fin Partitur, ført 
blot udfafter Grundtrakkene af det Hele, ſaaledes 
fom det er tænkt i Manden, og derpaa lide efter lide 
udfylder Harmonien, udarbsider det Enkelte nøiere og 
uddanner det til den fuldfomnefte Overeensſtemmelſe 
med det Hele. PartiernesAnordning i Partituren 
maa, ſtjondt megen Forſtjellighed forreften kan finde 
Sted deri, og enhver Componiſt følger den ham bes 
gvemmefte Methode, i Almindelighed fvare til Par— 
tifurens Miemed oa: give en let Overſigt over det 
mangeftemmige Hele. Sadvanligt ſteer dette derved, 
at man ftiller Sopraninſtrumenterne over Middelſtem⸗ 
merne og Basinſtrumenterne, og Syngeſtemmerne 
mellem de ovrige Inſtrumentalpartier, nærmeft Vios 

lonpartiet, videre indrømmer de meer obligate og bes 
tydende Partier. Middelſyſtemerne i Partituren. 
Efter Muſikſtykkets Stemmer indbefatter Pattituren 
flere eller ferre Nodeſyſtemer. Naar Muſikſtykket 
ſtal udføres af det dertil hørende Perſonale, blive 
de enkelte Partier udſtrevne af Partituren, og corrige— 
rede efter ſamme, for af undgage Feil ved Opførelfen- 
Efter Partituren mangfoldigajøres og et ftørre Ton" 
ſtykke; Copieren efrer de enkelte udfærevne Partier er 
fnarere Feil underfaftet, da derimod en Feil lettere 
opdages ved Synet af de fammenftillede Stemmer. 
Efter ſamme pleier og Opforelſe af Tonſtykket at orde 
nes af den dirigirende Perſon; ja efter ſamme kan 
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Stykket felv, iſer med Henſyn til dets harmoniſke 
Forhold, bedømmes, da meget undgaaer Øret, og 
fyver hurtigt forbi ved Udførelfen. Det er altſaa 
Directørens Sag at kunne leſe en Partitur, for der⸗ 
efter fornemmeligt i mufifalfe Prøver at kunne lede 
Udførelfen af det Hele og Enkelte, faa at Opførelfen 
felv fan være. faa feilfrie fom muligt. Men dertil 
hører Kjendſkab til Harmonien, Kjendſtab til Syn» 
geftemmerne og Inſtrumenterne, ſaavelſom deres Beteo⸗ 
ninger, Kjendſtab til Tidafdelingerne, der ſtulle beſtem⸗ 
mes efter den foreſtrevne Betegning, men endnu mere efter 
det Heles Aand og efter de enkelte Partiers Deel, og ende⸗ 
ligt, hvad der overalt er nødvendigt, en ſtor Ovelſe og 
Erfaring. De fidfte ere i endnu høiere Grad nodvendi⸗ 
ge for at ſpille en Partitur paa Claveer eller Pianoforte, 
hvilket fornemmeligt er nødvendigt i de førfte Prøver af 
ftore Stykker (f. Cr. Operaer, Kirkeſtykker), hvori ens 
felte Partier indftuderes for. fig felv, eller og til noiere 
Bedømmelfe af Toneſatſen eller til Fornoielſe. Til det 
førfte Øicmeed anvender vel ogſaa Violinen hyppigt, 
men der indtræffer da ofte det Tilfælde, fornemmeligt ved 
ſterkt beſatte Tonſtykker, ſom have en mangfoldig og vans 
ffelig Harmonie, at Sangeren eller Spilleren, naar In⸗ 
ſtrumenterne fiden komme til og tillige en rig Harmonie, 
neppe veed af orientere fig, og troer at høre et andet 
Stykke end det indſtuderede. Indſtudere de Partier ef⸗ 
ter Claveerudtog, ſom ei indeholdes deri, eller endog ef⸗ 
ter ſamme dirigere Opførelfen, vil Mufifdirectøren i det 
Hoieſte da, naar Stykket er ham fuldkomment og i hver 
af dets Dele bekſendt. Af en Virtuos i Partiturfpil 
venter man, at *an ſaaledes foredrager Tonſtykket paa 
Inſtrumentet eller ſaaledes accompagnerer de Partier, der 
frulle indſtuderes, ſom om fan leverede et fuldkomment 
Claveerudtog, hvorved viſtnok det Hiemeed at rette og 
indftudere gior mangfoldige Undtagelfer nødvendige. 
Partiturſpilleren maa have den ftørfte og lettefte Over; 
ſigt, Smidighed og Aandsnarvarelſe, for at lade det 
Vaſentlige af et Muſikſtykke hore paa ſit Inſtrument, og 
færdigt fordele ſamme mellem fine to Hænder, hvortil der 
foruden ovenanførte Fordringer, endnu hører betydelig 

ø 



Dar 233 

Ferdighed i Claveerſpil og ualmindeligt Kjendſkab til 
Generalbaſſen. Hvormeget en Partitur af Mozart, 
Cherubini, Beethoven ꝛc. i denne Henſigt fordrer, bes 
høver ei at udvikles. Stedſe maa Partiturfpillet fors " 
holde fig til Ovførelfen, ſom det eensfarvede Kobberſtik 
til Maleriet, der ev prydet med alle Farvernes Yndighe⸗ 
der, Man finder igvrigt Partiturerne hyppigere ſtrev⸗ 
ne end trykte eller ſtukne, deels, fordi de flefte hellere 
læfe og bedre overſee ſtrevne Noder, deels fordi Forlaget 
af Partiturer i Muſikhandelen, fun, ved berydende, 
ſom Meſterſtykker erfjendte, eller for ſerdeles Henſyn 
ſogte Muſikſtykker, ſtaffer Forleggeren en Afſetning, 
ber fan erſtatte hans Udlæg. 

Parykker. Brugen af fremmed Haar finder man 
alerede i den hoieſte Oldtid, ſelv i Fabelhiſtorien. Pal⸗ 
las bandt falſt graat Haar om Tindingerne, for at ſtuf⸗ 
fe Arachne, og Michal fEuffede Sauls Udfendte, der 
ſkulde dræbe David, ved enHovedbedakning afGjedehaar, 
ſom hun paaſatte Afgudsbilledet. Men, vil man ei ave 
det gjelde for Parykker, faa omtaler dog unægteligt X 
nophon, at Aſtyages (ved den Sode Olympiade) får 4 * 
Paryk, der var tyk og fuld af Haar. Senere bare ad⸗ 
ſtillige romerſte Keiſere Parykker. Commodus's Paz 
ryk var, ſom Lampridius beretter, beſtroget med vellug⸗ 
tende Salver og pubret med Guldſtev. Efter denne Tid 
findes intet Spor af Parykker for i det 16de Aarhun— 
dred, da Hertug Johan af Sachſen i Aaret 1513 ſtrev 
til fin Amtmand, Arnold af Falfenftein i Coburg, at 
han fulde beftille ham et ſmukt forfærdiget Haar i Nuͤrn⸗ 
Berg, dog hemmeligt, faa at det ei mærfedes, at Her⸗ 
fugen ſtulde have det, ſmukt kruſet og ſaaledes indret— 
tet, at man begvemt kunde fætte det paa et Hoved. 
Senere blev Frankerig Parykkernes egentlige Fedrene⸗ 
land, hvorfra de ſom faa mangen anden franſk Mode— 
daarſkab udbredede fig over hele Europa. Alerede Hen⸗ 
rik 3die (fra 1575 - 1589), lod, da han havde miſtet 
fit Haar ved en galant Sygdom, de dengang brugelige 
Huer beſette med fremmede Haar. Men under Ludvig 
13de (fra 1610-1643), under hvem de ſinere Sæder 
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bleve almindeligere og de haarloſe Mænd talrigere, 
blev ogſaa Brugen af Parykker almindeligere. Selv 
Perſoner, der ei behøvede dem, bare dem, for af affec- 
tere et modernt Galanterie. Moden forandrede deres 
Geſtalt fra den hundredlokkede Allonzeparyk til den 
ſimple Pidſteparyk, hvorom man kan faae noiagtig 
Underretning i Nicolais lærde Skrift om Parykkerne. 
Tjen nyere Tid har afſkaffet denne unaturlige Pynt, 
og Hvo, der behøver en Paryk, føger i det mindfæe, 
faa godt muligt at efterligne Naturen. 

Parzer eller Parcer (graſt Moͤrer) kaldes de ubgies 
lige Soſtre, der ſpinde Menneffenes Sfjebne i Frems 
tidens Traade. Deres Navn og Antal forefommer 
ei hos Homer,  Mavnet Clotho, Spinderſken var 
fandfynligviis almindeligt i Forſtningen. Men da 
dereg Antal forøgedes til treog Digtekunſten opfandt 
beftemte Navne for de beftemte Tal, blev Elotho et 
ſerſtildt Navn ſaavelſom Atropos og Lacheſis, men 
uden en egen Function. Denne laae heller ikke i de 
to andres Navne, thi Atropos heed den uforanderli— 
ge Sfjebne og Lacheſis udtrykte Tilfældet i Skjebnen 
og Lykken, altfaa alleſammen Skjebnen under for- 
ſtjellige Synsmaader. Hos Homer og Heſiodus for 
rekomme de ſom den menneſkelige Skjebnes og de enkel⸗ 
te Begivenheders Gudinder, men uden Dodébeſtem⸗ 
melſe. Hos Lyrikerne træde de ind i Begivenheder 
nes videre Kreds overhovedet pg ere overalt tilftede, 
hvor noget fEal afgjøres. J meeſt indſtrenket Kors 
ſtand ere de dødbringende Skjebnens Gudinder, Gud⸗ 
inder. for. Døden fom almindelig og endelig Beſtem— 
melfe, naar Livets Maal er naaet. Gom Dødens 
Gudinder høre de til Underverdenen og ere Dottre af 
Natten, ſom Skjebnens Gudinder høre de til Zeus's 
Enemerker, og ere ham fødte af Themis. Den for⸗ 
ſte Herkomſt er vift nof den fenere. Som Døttre 
af Zeus toge de Deel i Skſebnens Beftemmelfer, va⸗ 
re deres Faders Tjenerinder og udruſtede med alle 
dertil hørende Egenſtaber. De tilfpinde Menneſkene 
bereg tilkommende Skjebne i en Traad, fjende altſaa 
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Fremtiden og forudſige ſamme; de ſynge de Dodeliges 
Skjebne, i det De tillige ſotte deres Hjul i Gang, Man 
tillagde enhver af dem en heſtemt Forretning. Den ene 
ſtrev, den Anden talte, ,den Tredie afſpandt Traaden, 
eller Atropos var den forbigangne, Lacheſis den tilkom⸗ 
mende, Clotho den nærværende Tid," Man afbilder Laz 
cheſis med Tenen, Clotho holder Rokken og UPON afs 
ſtjerer Traaden. 

Paſcal (Slaiſe), een af de meeſt aandrige Afcetis 
fer eller rigtigere en virkelig from Chriſten, var føde i 
Clermont den 19de Juni 1623. I de tidligfte Børs 
neaar, da han neppe endnu funde tale, forraadede 
han en ualmindelig Aandskraft ved de meeſt paſſende 
Gjvar og findrige Spørgsmaal. Han var den enefte 
Søn af Præfidenten i Grevekammeret, der elFede ham 
overordentligt og felvundervifte ham, da Drengen, fre 
ar gammel, miftede fin Moder. 17631 drog Familien 
til Paris; Drengen udviflede fig ſtedſe mere frit og here 
ligt under fin Faders Veiledning, ſom med Klogſkab 
forftod at bringe hans Kraft og ſammes Gienſtand i For⸗ 
hold og ei for det 12te Aar lærte ham Latin, ſtjondt 
han bibragte ham klare og lyſe Begreber om Sprog og 
Sprogdannelſe. Hans Fremſtridt i Spreg vare derfor 
faa meget hurtigere. Herpaa underrettede han ham og 
om forunderlige Naturvirkninger, og maatte ftedfe bes 
undre Drengens Skarpſind og rigtige, i Sandheden inde 
trængende Forſtand, der felv forffede, hvor den var 
utilfredsſtillet. Han vifte afgjorde ſtore Anlæg til Geo—⸗ 
metrie, uagtet Faderen, der felv befad ſtore Kunds 
ſtaber i Mathematik, nægtede ham Underviisning heri, 
med den Bemarkning, at han førft maatte have lært 
Graeſt og Latin. Da Drengen ved dette Spørgsmaal : 
hvad Mathematik da egentligt var? havde. afloffet 
ham det Svar, at den vifer, hvorledes man fan ude 
kaſte rigtige Figurer og beſtemme deres Forhold til 
hverandre; tænfte han i fine Fritimer efter herover 
og tegnede med Kul Cirkler, Triangler med lige Sis 
der og Vinkler paa Steengulvet og opſogte deres 
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Forhold. Endnu kjendte han intet Navn paa Figurerne 
og kaldte derfor en Cirkel et Rundt, en Linie en Stang 
20., definerede dem for fig felv, fandt Axiomer og endes 
ligt Beviſer, fan at han ſtreed frem til den 32te Sætning 
hos Euklides. Faderen overraffede ham uformærÉt ders 
ved, gav ham Spørgsmaal, og ilede forbauſet og græs 
dende af Glæde til fin fjerefte Ben, ſom han meddelte 
dette Under. Denne raadede Faderen at give Drengen 
Euklides, fom bon og forftod uden videre Ajelp. Fra 
denne Tid bivaanede han de Forſamlinger, nogle Venner 

" ef Mathematiken havde hos hans Fader, og opdagede ei 
ſielden, hvad ingen anden funde fæ. Saaledes ſtrev 
ban alerede i fit 16de Aar en hoiſt udmarket ſtarpſindig 
Afhandling om Keglefnittene… Men, ubekymret om 
Berommelſe, lod han den ei trykke, uagtet alle Opfordrins 
ger. Imidlertid Kuderede han ogſaa Sprog, Logik, 
Phyſik og andre philoſophiſte Videnſtaber faa utrettet, 
at hang Sundhed i hang 18de Aar alerede var aldeles 
forſtyrret. Desuagtet opfandt han det følgende Aar den 
befjendte ubedragelige Regnemaffine, men det foftede 
ham megen Wøie at gjøre dens Mechanismus begribelig 
for Arbeiderne, da fan næften ingen Dag var uden 
Smerter. Endnu gjorde han indtil fit 23de Mar Opda⸗ 
gelſer over den torricelliſte Lere. Endnu var han ei 24 
Aar gammel; da han pludſelig troede fig oplyſt ved nogle 
Ovbyggelfes SÉrifter, og det forefom ham nu Élart, at 
en Chriften blot maatte elffe Gud og intet uden ham. 
Strax faftede han alle profane Videnfkaber tilfide, og 
den ham desuden egne barnlige Troe rodfæftede fig ftedfe 
dybere hos ham. Derhos var Han ffrengt opmærffomt 
paa ethvert. Kjetterie,- fom han bedømte fFarpt, efter 
Kirkens Beſtemmelſer. $ Rouen, hvor han opholdt fig 
med fin Familie, hørte han, paa to Venners Indbydel⸗ 
fe, en vildfarende Lærer, advarede ham førft og angav 
ham derpaa for” Ar. du Bellay, der blev ſtuffet af hiin 
ved en tvetydig Troesbekiendelſe og overhovedet ei anfaae 
Sagen for faa vigtig. De tre unge Menneſter henvende 
te fig til Erkebiſſoppen. Denne befalede Bellay at hols 
de hiin til Sjenfaldelfe i alle ſtridige Punkter, og Intet 
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antage af ham uden Anklagernes Beftemmelfe. Alt gif 
nu efter Paſcals Onſte, da den Vildfarende felv blog 
ſyntes ſtuffet. Paſcals Fromhed virkede pan hele Fami— 
lien. Faderen blev Sonnens Difcipel; den ene Søs 
fter, en aandrig Dige, valgte £lofteret, hvor hun døde 
1661 i fit 36de Aar. Paſcal var imidlertid nophor— 
ligt fyg, men øvede og hærdede fin Taalmodighed derved 
faa meget mere. Ved utaalelig Hovedpine og Brænden 
i Indvoldene turde han blot drikke varmt, og tog den 
ham foreffrevne Medicin ligeledes varmet, draabeviis 
under heftige Smerter. Paa Lægernes Forlangende gik 
han i Selſtab; men hans Soſter, Nonnen, bragte ham 
fnart faa vidt, At han ophævede al verdslig Omgang, 
og unddrog fit alt Overfisdigt , felv paa fin Sundheds 
Bekoſtning. Saaledes fevede han eensformigt fra ſit 
gote Aar til fin Død. Han begav fig til et Landgods, 

” frafagde fig der alle Fornoielſer og al Overflodighed, afs 
ſtaffede fine Tjenere, redede felv fin Seng, ſpiſte i Kjok⸗ 
fenet, og fod fun andre hjelpe fig i det, han ei felv kunde 
forrette. Derhos bad han og læfte i den hellige Skrift, 
fom han paa denne Maade lærte udenad tilligemed 
Fortolferne… Han havdeen naturlig, kydſk og gjennem⸗ 
trængende Veltalenhed, Hans Soſters Helbredelſe 
ved en Undercuur, ved den blotte Bergrelfe af et Hel⸗ 
genhvirvelbeen, gav ham Anledning til allehaande Tanker 
over Mirakler, og nærede det Onſte hos ham, ifær at 
beſtride Atheiſter. Da dette dog ſyntes ham farligt 
formedelft den dermed forbundne. Omgang med Verden, 
lagde han en Kjede om det blotte Kisd, og gav fig 
en Paamindelſe ved en ſmertelig Træffen, ſaaſnart 
en forfængelig verdslig Tanke opfom hos ham, eller 
han en eller anden Gang fandt for megen Behag 
i fig ſelv. Denne Strenghed mod fig felv udøvede 
han til fin Død, under vedvarende fmertelig Sygdom. 
Dengang gjorde han og, uden at ville det; i fine føvns 
loſe Netter, allehaande mathematiſte Opdagelſer, ſom 

han forſt, paa en verdig Vens Begjering, inden otte 
Dage nedſkrevſtil Trykken. Endeligt kunde han ei ars 
beide mere eller fee nogen.  Desnaatet vedblev ban at 
nægte fig alle Glæder og alt Overflodigt. Uagtet fin 
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Madlede kunde han ei bringes til af nyde eller forlange 
en krydret eller Appetit vakkende Spiſe. Han nød blot 
det Allernodvendigſte. Han havde i denne Henſeende, 
faavelfom med Henfyn-til Fattigdom den ommeſte Sam⸗ 
vittighed. Darſor meddeelte fan og Fartige Almiſſe 
med den ſtorſte Opoffrelſe og opmuntrede alle til at gjo⸗ 
re det ſamme. Hans overdrevne Reenhed fandt ſelv no⸗ 
get Anſtodeligt i Børns Kjertegn mod deres Forældre. 

… Liaefom han ef lidenſtabeligt bandt fig til nogen, han 
elſkede, forlangte han ſamme Tænfemaade hos andre. 
Hans Soſter, der pleiede ham, og hvem han hjalp med 
Beredvillighed, hvor han Funde, maatte førft lidt efter 
lidt vænne fig. til hans tilſyneladendende Ligegyldighed; 
han meente, flige Lidenffaber unddrog Gud et Hjerte, 
fom afene tilførte ham. Desuden var han Kongen 
troe, mild, eftergivende indtil den letteſte Forglemmelſe 
af Fornermelſer. Paa et lille Blad Papiir ſtildrede 
han fig felv ſaaledes. „Jeg elffer Fattigdom, fordi Je⸗— 
ſus Chriſtus elſtede den. Jeg elfer Rigdom, for den 
er Middel til ar underTøtte den Ulykkelige. Jeg føger 
aldrig at gjengjelde nogen det Onde, han tilføier mig, 
men ønffer ham en Stilling fom min, hvor man hverken 

oplever Godt eller Ondt af Øennefene. Jeg ftræber 
ſtedſe at være fanddrue, oprigtig og troe mod alle Men⸗ 
neffer, og føleren hjertelig Omhed for dem, Gud har 
forbundet mig nøie med; hvad enten Jeg er alene eller 
blandt Menneſter, foreftiller Jeg mig Gud ſtedſe nærvær 
rende ved mine Handlinger; ham far Jeg indviet dem 
og han vil dømme dem. Dette er mit Sindelaua, og 
dagligt prifer Jeg min Forføfer, der har indgivet mig 
ſamme, og af et fvaat, uſſelt, ſandſeligt, ſtolt og ær- 
gjerrigt Menneffe, ved fin Naades Kraft hvoraf alt af⸗ 
hænger, gjort mig til et, fra alle diſſe Feil frit Menne—⸗ 
ſte.“ JF fin fidfte Sygdom forlod han endøg fin Bolig, 
fordi en fattig Familie, fom han havde taget, til fig og un⸗ 
derſtottede, havde Kopper, og hans Soſter maaſkee ved den⸗ 
me Leilighed kunde frygte for fire Børn. Ide heftigſte 
Smerter viſte han den ſterſte Taalmodighed, faaathanfnas 
rere frygtede for at komme ſig; fordi han, ſom han ſelv ſag⸗ 
de, kjendte Sundhedens Farer og Sygdommens Fordele, 
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Syadom war en Chriſtens naturlige Tilſtand; thi den 
holde ham, fjern fra Lidenſtaber, ſtedſe i Hengivenhed 
og Undværelfe af Rigdom og fandfelige Glæder Den 
Gte Auguſt fik han en ſtark Hovedpine og Svingelhed, 
vilde fFrifte, have Syge i Huſet for at pleie dem, ja døe 
blandt fatrige Syge. Den 17de blev han tilfyneladens 
de flettere, og, efter at han var kommet ſig noget af en 
næften dræbende &rampe, tog han med. JCrefrygt og 
under mange Taarer Sacramenret og døde den igde 
Aug. 1562 i fit 39te Aar. — J fine fidfte Aar neMErev 
han: Tanker om Religionen og nogle andre Gjenſtande, 
hvilke famledes af hans Venner. É 

Paſchah kaldes i Tyrfiet en fornem Embedsmand, 
der er Statholder i en Provinds og tillige Anfører for 
de deri værende Krigsfolk. Foran de fornemfte bæres 
tre, foran de ringere to Heſterumper (IoÉf). En Paz 
fas Magt er (tor og tillader fam mange Misbrug. 
Vel bliver han vilfaarligt indfat og affar af Storherren, 
er forpligtet til af tage Deel i ſammes Krige paa Befas 
ling og betate Provindſens Indkomſter til et, vift Belob 
til Sultanen, men den hele indvortes Beſtyrelſe er afs 
hængia af ham, og han. fan faa meget lettere tillade fig 
alle Slags Undertrykkelſer, ſom Regjeringen, ved Ris 
gets Forfald, hellere ſeer igjennem Fingre med Sligt, 
end ved ſtrenge Forholdsregler giver Anledning til 
Oprør. - 

Paſchalik kaldes en Paſchas Statholderſtkab. Stor⸗ 
herren overlader dem fædvanligt til Pøt, der Bepalen & eller 
lover at betale meeſt. 

Paſigraphie, et almindeligt (2: at Nationer 
forſtaaeligt eller let begribeligt) Tegn: eller Skriftſprog, 
er bidtil endnu et Problem, ſom har ſyſſelſat de ſtarpſin⸗ 
digfte Mænd, og ſom ogſaa fun ved den ſtorſte Sfarps 
findighed fan loſes, hvis der er nogen Mulighed i. 
Den ſtore Leibnitz ſtal førft have fattet Ideen til en ſaa⸗ 
dan Paſigraphie. Viſt er det, at han ſyſſelſat⸗ 
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te fig med Opfindelſen af en ſaadan Kunſt, at gjøre fig 
almindeligt forftaaelig. - J Behandlingen af derte Pros 
blem blev han fulgt af Englænderen Wilkins (1768), 
af Tydſkerne Chr. Si. Berger (Plan gu einer uͤberaus 
reichen Unterridjts, und allgemeinen Rede⸗ und Schrift⸗ 
ſprache fuͤr alle Nationen, Berlin 1779, 8.) og Hofr. 
Wolke (Erklaͤrung, wie die Paſigraphie moͤglich und 
ausuͤblich ſey. Deſſau und Leipzig 1797, 8.) Ligele—⸗ 
deg bekjendtgiorde den beromte Dovſtummelerer Sicard 
(1798), Naͤther (1805) og Ab. Buͤrja (Paſilalie, Ber⸗ 
lin 1808) Forføg heri. Videnſtabernes Akademie i Kjs⸗ 
benhavn har ogſaa udfat en Priis for denne Materies Op⸗ 
lysning (i Aaret 1811). De Franffe have for iffe længe 
fiden nævnt en År, de Maimieux ſom virkelig Opfinder af 
denne Kunſt, der forudſetter faa dybde Underføgelfer over 
Sprogenes Veſen. Ideen om en Paſigraphie og almin⸗ 
delig Sproglære, figer Joh Jac. Wagner i fin Philoſo⸗ 
phie over Opdragelſeskunſten, grunder fig derpaa, af 
alle Sprogs Vaſen ligger i deres indvortes Organifation, 
hvorfor et almindeligt  Udtryf maa være muligt. 
Denne Syrogets indvortes  Organifation, fan nem⸗ 
[lig blot være Udtryk af Foreſtillingernes Vexelfor⸗ 
hold, hvilke igjen fun ere Udtryk af Objecternes reale 
Forhold. — Kan man nu finde en almindelig Fremſtil⸗ 
ling for diffe reale Forhold, faa er en almindelig Sprogs 
lære given, og fan man bringe denne, udtrykt i en ale 
mindelig Characteriſtik, til det Enkelte, faa har man en 
Paſigraphie. Dog funde en virkelig Pafigraphie fun 
uͤdkaſtes da, Naar vi havde et fuldſtandigt Syſtem af 
Begreberne, i hvilfet hvert Begrebs Vardie nøie var bes 
ſtemt ved dets Plads. Over denne Idee ſammenligne 
man J Sev. Vaters Paſigraphie og Antipaſigraphie, 
eller om de nyeſte Opfindelſer af et almindeligt Skrift⸗ 
ſprog for alle Folk 2c., Weißenf. 1795. 8.; J. Inv. 
Niethammer om Pafigraphie og Ideographie (Nuͤrnberg 
1808); og And. Riem om Skriftſprog og Paſigraphie 
(Mannheim 1809, I St. 1. Alle paa Tydſt). Er almin⸗ 
deligt Sprog ved Lydene (Paſilalie), hvilket man har fors 
føgt tilligemed Paſigraphien, er heller ikke fundet endnu. 

Paſiphas, en Datter af Helios og Perfeis, var 
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gift med Kong Minos paa Creta. Efter Noale vilde 
Neptun ſtraffe Minos, fordi han ei havde offret den 
Tyr, han havde udbedet fig og erholdt af Guden ,… og 
forblindede Paſiphae ſaaledes, at hun fattede en unatur⸗ 

"lig Kierlighed til hiin Tyr; efter Andre blev bun forle⸗ 
det af Venus, fom havde ſvoret Helios's hele Slægt 
Hevn, formedelft det paa fjende og Mars beganane For⸗ 
rederie. Hendes Lidenffab blev tilfredsſtillet i den ſind⸗ 
rige Dedalus's Tretyr, og hun fødte Minotaurus med 
Tyrehovedet. 

Paſithea er et Tilnavn for Cybele, hvorved bun 
betegnes fom Gudernes Moder. 

Pasquil Saanfrrift, Skamſfſkrift, Libe)er et uden 
Navn eller under -et opdigter Navn bekjendtgjort Skrift, 
hvorved en bekjendt eller dog tydeligt beſtreven Perſon 
eller en heel Corporation beſtyldes for en Forbrydelfe, 
fom efter Lovene ftraffes med Døden, med ÆXrelgifed 
eller med legemlig Straf. Dog kaldes og det en Pas⸗ 
quil, hvori man beſtylder nogen for umoralſte eller blot 
latterlige Handlinger for at ffade hans gode Navn. 
Injurien fan ogfaa udtrykkes ved Malerier, Kobberſtik 

" æg ved andre billedlige Fremſtillinger. Sadvanligt for⸗ 
ſtaaer man ved Jyagquil en anonym Injurie; dog paa⸗ 
ftane Nogle, at Anonymiteten aldeles iffe er nogen vær 
ſentlig Zordring ved ſamme. Pasquillers Forfattelfe og 
Udbredelſe ftraffes efter Omſtendighederne med Tugthuus 
eller Fengſel. Pascquiller pag hsiere Perſoner ſtraffes 
haardere; men Straffen formildes, naar den Forbryr 
delſe, hvorfor man har beſtyldt nogen, fan beviſes. 
Maar man ei fan opdage Korfatteren af en Patquil, 
faa bliver denne undertiden brændt af Skarpretteren. 
feryerie den fore lod en imod ham opflagen Pasquil 

efte dybere ned, for at Folket bedre kunde læfe dens 
Joſeph 2den (od en mod ham ſtilet Pasquil aferykke og 
fælge til Bedſte for de Fattige. Ordet Pasquil fylder 

- denne en vittig Skoflikker Pasquino fin Oprindelſe; lee 
vede i Bom for over 300 ar fiden, de gjorde fig din 
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bekſendt ved fine vittige Indfald og bidende Satirer, at 
hans Værffted dagligt beſogtes af Menneſker, ſom 
fandt Fornøielfe deri, Kort efter hans Død fandt man 
ei langt fra hans Verkſted en ſtjont udarbeidet, men 
meget befEadiger Billedſtotte af en gammel Fægter, ſom 
opſtilledes en Krog af det urfinife Pallads. Folket 
gav denne Antik eenſtemmigen Navnet Pasquino. Paa 
denne heftede man Sedler, der indeholdt Satirer og vit⸗ 
tige Indfald ovev Dagens Begivenheder, hvile man 
[ande den ligeſom nyopſtandne Skomager Pasquino i 
Munden. "Man faldte dem efter hans Navn Pasqui⸗ 
nader, hvoraf Ordet Pasquil. Ligeoverfor fenne Stars 
tue ſtaager en anden kaldet Marforio,  hvilfer ffal være 
det ſamme ſom Martis forum, hvor den fordum har 
fiaaet.… Paa denne Billedſtotte heftes almindeligt 
Sporgsmaal, ſom Pasquino befvarer. Saaledes havs 
de den befjendte Dave Sirtué Ite lagt Afgifter paa ads 

ſtillige Levnersmidler, En Søndag faae man Pasqui⸗ 
no med en vand Skjorte paa for at tørre den i Solen. 
Marforio ſpurgte, hvorfor han et biede med at tørre fin 
Skjorte til næfte Dag. Pasquino ſvarede: Jeg før ins 
gen Tid fpilde, thi i Morgen ſtal vi maaſkee betale 
Skat af Solſtraalerne. 

Pas quino ſee Pasquil. 

Paſſa eller Paſcha (paa Hebr. Forſkaanelſe, For⸗ 
bigang) kaldes den religisſe Feſt, ſom Joderne holde 
til Minde om deres Folks Forſtaanelſe fra Morderenge⸗ 
len i Egypten og om Udgangen af dette Land, i Foraa— 
rets førfte Fuldmaane fra den 14de tilden.210e i Maa— 
neden Niſan. Til denne Feſt forſamledes aarligt 
Iſraeliterne, fan længe de vare i Beſiddelſe af Palæftis 
na, ved Stiftshytten, og fra Salomons Tider ved 
Jeruſalems Tempel, Under famme turde de fun ſpiſe 
ufyret Brød, fordi de ved deres Udgang af Ægypten fors 
medelft deres Ilen, maatte medtage Deigen uſyret, hvovrs 
for og denne Feft faldes de ufyrede Brods Feſt. Hver 
Huusfader fortærede, paa Feſtens førfte Dag, med fin 
Familie, et af Præjten flagtet Lam, der maatte frem⸗ 



paſ 243 
i is ESS 

fættes heelt og uden at kaekke Benene. Taffebønner 
og Fortællinger om Udgangen fra Ægypten gave dette 
Maaltid, hvormed Stiftelſen af den hellige Nadvere 
ftaaer i Forbindelfe, dets religinfe Betydning. Herhos 
frembragtes ogſaa Offringer af Hſordenes og Frugternes 
Forſtegrode. Paſſah (Daaffen) var den ſtorſte af de 
jediffe Feſte, og fremmede ved hiin Nationalforſamling 
iſer Fædrenelandsfjerlighed, Almeenaand og Handel. 
Nu holdes den i Stilhed af Joderne paa ethvert Sted 
ved Nydelſen af uſyret Brød og ved Bøn. 

Paſſager eller Roulader falder man i den nyere 
Muſik, (thi den gamle kjender dem ikke), fornemmeliag 
i Sangen, en Følge af melodiſte Toner paa een eneſte 
Stavelſe af Terten, faa at een Hovednode forvands 
leg til flefe ved den faa kaldte Diminution eller For⸗ 
mindſtelſe. L j 

Paſſarowitzer⸗Freden bfev fluttet Aar 1713 i 
Paſſarowitz i Servien imellem den tydſte Keiſer Carl 
Ste og den tyrkiſte Sultan Achmet den 3die, ſom maat⸗ 
te afſtaae Carl Feſtningen Belgrad ſamt Endeel mere. 

Paſſatvinde ſee Vind. 

Paſſau et fordums Fyrſtendom mellem: Nedres 
Bayern og Øfterrig, beftod af det egentlige Fyrſtendom 
paa Nordſiden af Donau, Staden Paſſau, Grevſkabet 
Neuburg og Herſkabet Riedenburg ved Inn, var 24 
Qvadratmile ftort og havde 60000 Indbyggere. Dee⸗ 
uden beſad Biſpedommet mange middelbare Befiddels 
fer i det Øfterrigffe og drog mange Indtægter af 
Bayern. Forhen var Biffoppen en Suffraganeus af 
Erfebiffoppen af Salzburg, men 1728 erimerede Pas 
ven ham og lagde ham umiddelbart under den pavelige 
Stol, hvilfen Beftemmelfe Salzburg dog ſtedſe prote— 
fterede imod. Domcapitlet beftod af 15 Capitularer 
og 3 Domicellarer. Indtegten for den 9de Domicels 
larplads blev anvendt til Vedligeholdelſen af Donaubros 

en i Paſſau. Biſtoppens Yndtægter beløbe fig til 
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220,000 Golden, men hele Biſpedommets til 430000 
Gylden. J arene 1802 og 3 blev Paſſau ſeculariſe⸗ 
ret. Churfyrſtendommet Salzburg fik 18 Quadratmile 
tilligemed Befiddelferne i det ØRerrigike; det Øvrige fik 
SBanern, ſom ved fenere Begivenheder har erholdt det 
Hele, — Hovedſtaden Paffau ved Floderne Inns og 
Ilz's Udlob i Donau, er ſmuk og velbygget med omtrent 
10000 Indbygere. Den beftaaer egentligt af tre Ste⸗ 
der, Paſſau, Innſtad oa Ilzſtad, hvortil endnu kom⸗ 
mer det faſte biffoppelige Siot Oberhaus paa St. Georgs⸗ 
bjerget, ligeover for Paſſau. Desuden maa man mære 
fe det fore, for det meſte regelmæsfige Refidens flot, den, 
efter Branden 1662, fom ødelagde hele Staden, nyop⸗ 
Lygte prægtige Domkirke og det forrige Jefuitercollegiz 
um, hvori findes et Lyceum og et Seminarium til unge 
Geiſtliges Dannelfe. Staden hat. betydelige Olbrygge⸗ 
riger og en temmelig levende Handel med Kryderier, Sil⸗ 
fe ꝛc. — Paſſau er hiſtoriſt mærfværdig af det her ſlut⸗ 
tede og efter Staden kaldte Fordrag, den forſte tydſtke 
Rigsagrundlov, der ſikkrede Proteſtanterne Udovelſen af 
Deres Cultus og de dermed forbundne borgerlige Rettig⸗ 
heder, efter fange Krige og forgjeves begyndte Sorfoningéz 
forſog. Deels ved Mægling af Ferdinand, Konge i 
Ungarn og Bohmen, Carl den steg Broder, deels ved 
den ſachſiſke Churfyrſt Moritz's ſeierrige Vaaben bevirz 
kedes i Aaret 1552 et Forlig til Paſſau mellem de car 
tholffe og proteſtantiſt Rigeftænder, paa de Vilkaar, at 
der paa næfte Rigsdag ſtulde fluttes en endelig Religi⸗ 
onsfred, men imidlertid ſtulde Proteſtanterne have. 
fuldkommen Sikkerhed og uindſtrenket Religionsfrihed, 
med alle borgerlige Rettigheder; ligeledes tilſtodes dem 
Adgang til Biſidderembederne ved Rigskammerretten. 
alle i Acht erflærede Proteſtanter bleve løfte af ſamme; 
Landgreve Philip af Heſſen een af deres Hovedanførere, 
Blev løslade af fit Fangenft ab og indſat i Beſiddelſen af 
fine Lande. Proteſtanterne derimod lovede, ei afene at 

” 

fratræde Forbundet med Frankerig, men ogfaa at ftande 
fe med alle Fiendtligheder. Den enſtede Religions⸗ 
fred paafuigte virkeligt 1555, dog afhjalp den ei alle 
Proteftanternes Klager, … hvilket førft ſkeete ved den 
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weſtphalſke Fred 1648 efter den ødelæggende Tredives 
aarskrig. 

Paſſion kalder man enhver legemlig Lidelſe, men 
fornemmeligt Chriſti Lidelſe hans fidfte Dage. Man 
bruger ogfan dette Ord om alt hvad der feer til Minde 
om denne Lidelfe f. Cr. Paſſionstexter (enkelte Affnit 
af Lidelſeshiſtorien), Pasſionspradikener, Paſſions⸗ 
Pſalmer ꝛc. 

Paſſivhandel ſee Activhandel. 

Paſter kalder man Aftryk eller ſtobte Former af de 
Gamles ſtaarne Stene (Gemmer i vidtløftig Forſtand), 
fornemmeligt i Glas (ſlige vare efter Plinius XXXVII, 
26, alerede bekjendte i Oldtiden) eller glasagtig mineral⸗ 

ſte Jord (terra sigillata) Segljord, Svovl, Gyps og 
gypsagtige Maſſer. J den nyere Tid ere de af Lippert, 
ſom forſt var en Glarmeſter, og af Engellænderne eds 
gewood og Tasſie ifær ſtjonne og ſogte. De wedgewood⸗ 
ſte ere dannede afen fort baſaltagtig Maſſe. Lipperts 
Paſter i en Maſſe af hvid Jord. Diſſe Paſter kunde ei 
længere mangfoldiggjøres da Lipperte Datter var død 
og havde faget Faderens Hemmelighed med fig i Graven. 
Efter mange Beſtrabelſer lykkedes det endeligt den ved 
det dresdenſte Antikgollerie anſatte Secreteer Rabens 
ſtein, ſom ved en Kunſtvens Underftøttelfe gjorde ſig re⸗ 
ne Former af den hele Samling, at eftergjøre de lippert⸗ 
ffe after i ſamme Godhed og endnu finere, Hans 
Vark er desuden Halvparten lettere end den lippertſte 
Samling. Denne fofter 90 Ducater, den rabenſteinſke 
fun 50. Rabenſtein har ogfaa for Yndere af den gamle 
Hiſtorie forfærdiget flere hundrede Billeder af berømte 
Grakere og Romere i røde Svovlaftryk. 

Paſtel, Paftelmalerie, Paſteller eller Paftels 
ftifter ere tørre i ſmage Stifter formede kridtagtige 
Farver. Man river førft de mineralſke Farver hver for 
fig, derpaa gjøres en Deig af hver ved Blanding med 
Honningvand, Gummi, mere eller mindre Blyhvidt 
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20.5; denne Deigé nærmere Beſtanddele i det Enkelte rets 
te fig efrev den Tinte man vil frembringe. Af denne 
Deig dannes Paſtellerne (Savnet kommer af det Franſtke 
påte, gammelfranf? paste). Diſſe Stifter bruget altfaa 
paa en vis Maade iſtedet for Wenfelen, og Paſtelmale⸗ 
rie er den Maade af male paa, hvorved man betjener 
fig af tørre af forfEjellige Farvemaſſer dannede Stifter. 
Man kan viſke de Streger, man har gjørt med Stiften, 
ud med Fingeren eller meden Viffer, og frembringer 
Tinter, AalvfEygge 20. ved at fordrive og afviffe Farven. 
Kun de klareſte Lyspartier fordrives ikke. Paſtelmalerie 
næriner fig ien vis Henſeende til Tegningen, hvorfor 
nogle have falde den en biandet Tegning. Hermed 
ſtager det i Forbindelſe, ſom Fiorillo ſtger. „Sandſyn⸗ 
ligt forftode de ældre Skribentere under Navnet Paſtel⸗ 
malerie flere Arter af Tegnekunſten, hvortil man betjenz 
te fig af rødt, fort og hvidt Kride““. Det fædvanligfte 
Stof, hvorpaa man maler med Pafteller er Papiir, uns 
dertiden truffet paa Lærred, eller ſtramt udſpendt Pers 
gament”). Men, da Farverne ei fæfte meget faft paa 
Fladen, og fun ligger paa famme fom fiint Støv, faa 
ere Paſtelmaͤlerier de forgiengeligſte og mindſt varige. 
De maag derfor faa meget muligt bevares for Luftens 
Paavirkning og al Fugtighed, ſaavelſom fra Støv og 
Ryſtelſe. Derfor bedæffes de med reent Glas, der 

*) Denne Maade at male paa er meget indbydende 
"og begyew. Paſtelmalerierne have en Ynde og 
Friffbed, der beſtikker Hiet til deres Forderl, 
det Uldagtige, ſom Paſtelmaleriet frembringer 
er bedre end noget andet ſtikket til at udtrykke 

ø Toiet i Klæder, faavelfom det Marvede og as 
turligei Kjødfarverne, derfor paffer dette Slags 
Malerie fig ogfaa bedft for Portraiter. Hvad 
der endnu mere. anbefaler det for Diletranten 
er at man fan for lade Arbeidet og føjen tage det 
for efter Behag og udſlette med Hvedeknopper 
hvad man ei ſynes om, da Akbrydelſen ei har 
nogen Indflydelſe paa Farverne, ſom ved andre 
Slags Malerier. 
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hverken har Blærer eller Farve, hvorved tillige Tarvers 
ne faae en fpillende Lysglands. Man har ved forſtjelli— 
ge Opfindelſer ſogt at virke imod udvortes Gjenſtandes 
ſtadelige Indflydelſe. Blandt de FranfÉe, der overho— 
vedet beſidde ſtor Forkſerlighed for Paſtelmaleriet, have 
adffillige roeſt fig af flige Opfindelſer, men Ingen har - 
hidtil fuldkomment afhjulpet Manglerne. Det fædvans 
ligfte er at lægge Maleriet mellem to Glasplader; hvils 
ket Middel de la Tour betjente fig af ved fine Portraiter. 
Det kongelige Akademie lod 1780 befjendtajøre en ans 
den Opfindelfe af Loriot, for bedre at befæfte Paftelfars 
verne paa Fladen. Det egentlige Paſtelmalerie har fin 
Oprindelſe fra det 16de Marhundred. "Leonardo da 
Vinci ſtal have betjent fig deraf til Apoſtel- og. Chris 
ſtushoveder. Montfaucon anfører to Paſtelmalerier 
(foreftillende Portraiter af den kongelig franſte Familie) 
paa gylden Grund, hvilfe fFulle være fra det 15de Aare 
hundred. ; Fiorillo anfører Joſeph Vivien (føde 1657 
dod 1753), en Diſcipel af Charles le Brun, fom een af 
de førfte, der betjente fig af Paſtelfarver , og ſaaledes 
affildede hele Grand-Dauphins Familie i Legemsſtor⸗ 
reſſe, hvorved han erhvervede fig et betydeligt Navn og 
Kongen, faavelfom Churforſterne af Banverns og . 
Coͤllns Yndeſt. Siden har den franffe Skole havt flere 
ſtore Meſtre i Paftelmaleriet f. Ex, den ovennævnte La 

Tour. Blandet Italienerne, fom have udmartet fig i 
Paſtelmalerie, er Carriera Rofalba (fra Venedig, 
født 1672, død 1737) og blandt de Tydſte Rafael 
Mengs. Man finder en koſtbar Samling af diſſes 
Værf:r, faavelfom af Genfer⸗ Maleren Liotard (født 
1702) i det fongelige Maler» Gallerie i Dresden. 
En Anviisning til Paſtelmalerie indeholder Guͤnthers 
practiſche Anweiſung zur Paſtellmalerei. mad Oplag, 
Nuͤrnberg 1792, 4. 

Paſtici kaldes i Kunſtſproget ſaadanne Malerier, 
der ere forfærdigede i cen eller anden ſtor Kunſtners Mas 
meer og udgives for hans Arbeide. Det italienſke 
Nevn betyder egentligt en Paftete og man har uftridigt 
falde hine Malerier ſaaledes, fordi man ogfaa ber har. 
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ſogt, at bringe forſkjellige Slags Stoffe, ſom ved en 
Paſtelle under cen Smag. Cen af de ſtorſte Forfærs 
digere af ſaadanne Paſtici var David Teniers den 
yngre, hvis Arbeider ofte fEuffede ; erfarne Kjendere. 

Paſtoralvidenſtaber falder man den pfactiffe 
Deel af Theologien, ſom giver Anledning til en hen⸗ 
figtsmæsfig Forelſe af det geiſtlige Embede, Grene af 
Paſtoralvidenſtaben ere Homiletik, Catechetik og Pas 
ſtoraltheologie i indſtrenket Forſtand. Med Henſyn 
til de to forſte henviſes til Art. Homilie, Catechetik. 
Den fidfte giver de almindelige Forſkrifter til en, med 
den gjeldende KirÉeritual og Menighedens religisſe 
Tarv overeensſtemmende, Jagttagelſe af den offentlis 
lige Gudstjeneſte (Liturgik), til en værdig Forvalts 
ning af de geiftlige Embedsforretninger, til Menig> 
hedens Opmuntring og Underviisning for at helliggjøs 
re Sognebortgenes Hjerte og Levnet, bhvilfet ifær bes 
virfes ved tilretteviſende og troſtende Tiltale i Skrif— 
teftolen, paa Sygeſengen og ved andre Leiligheder, og 
udbreder fig endeligt ogſaa til Reglerne for den Ops 
førfel, fom den Geiſtlige har at iagttage i fit Embe⸗ 
des Retsforhold. 

Paßwan Oglu eller. egentlige Pazman Ohlu, 
Søn af en Baſſi Aga 5: Overhoved for flere herſta⸗ 
belige Grundeiendomme, var føde i Widdin, hvor 
hans Fader fod ham undervife i politiſte, oekonomiſte 
og militære Videnſtaber. 1785 kom han i Strid med 
ſin Fader, faa at de formeligt angrebe hverandre hver 
med fit Mandſkab, indtil i Aaret 1788 de fornemſte 
Indboggere i Widdin lagde fig derimellem og igjen tils 
veiebragte Enighed, De forenede nu deres Mands 
fab, behandlede Staden Widdin gandſke egenmægtigt 
og fordreve med Maar eller Lift mange fra Egnen, 
indtil Seraskjeren Melek Mehmed Baffa endnu fams 
me Aar fendtes imod dem med 12000 Mand. Ef— 
fer fre Maaneders Kamp flygtede endeligt Fader og 
Son med 600 Mand til Fyrſt Mavrojeny i Wallakiet, 
ſom ogfaa modtog dem og gjorde dem til Bir Bas—⸗ 

* 
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ſaer (Anfsrere for 1000). Faderen, der blev ſendt 
til Cſernetz, blev angreben af Widdiner⸗Agaen, tagen 
til Fange og hemmeligt henretter, Forbittret herover 
tænfte Sonnen paa Hevn, gif med 2000 Mand over 
Donau og overumplede derpaa, i hemmelig Forftaaelfe 
med fine Venner i Widdin, Staben med 5000 
Mand, bemægtigede fig Faſtningsverkerne og tvang 
Bafran. til at afffedige fit Mandſtab. Da han faas 
ledes havde fEaffet fig den hoieſte Magt i Widdin, 
overdrog han Forretningerne til en Bekir Aga, lgik 
til den ved Vetislams ftaaende Storvezier Juſſuf 
Baſſa erholdt af denne endnu 6000 Wand, men blev 
flagen ved. Morawa og maatte flygte. Han vendte 
nu tilbage til Widdin, levede her i Roe til 1792 og 
nedfablede Bekir ga, der ei vilde gjøre hom Regn⸗ 
ſtab for de ſammendyngede Skatte. En nye Paſcha 
i Qiddin gjorde Porten nærmere bekjendt med Page 
wans Magt og et Ferman fordrede hans Hoved. 
Paßwan, ſom itide blev underrettet herom, ſamlede 
alle fine Kræfter, angreb Paſchaen, ſlog ham midt i 
Feſtningen og tvang ham til at affØedige alle fine 
Tropper. Nogen Tid derpaa blev han forræderfE overs 
falden af. Paſchaen og maatte flygte efter en blodig 
Træfning,. men han ſamlede ſnart igjen 3005 Mand 
overumplede Widdin, jagede Paſchaen ud af Staden 
og befatte Staden og Fæftningen med fir eget Mands 
fab. Da der fort efter opfom Splid i Divanet 
angaaende Spahis og Janitſcharerne, ſom den tyrkiſte 
Sultan vilde afffaffe, benyttede Paßwan Oglu denne 
Omftændighed, opkaſtede fig til Forfvarer for Spahis og 

Janitſcharer og fif ſaaledes et mægtigt Tilheng. Trods 
Portens Tilbud om Forlig forøgede han fiedfe fine Trop⸗ 
per, tog Nicopolis (13795) og erobrede med de gamle 
Janitſcharer Belgrad , hvorfra han dog blev fordreven 
i Juli 1796, og nu lod Porten hele fin Magt opbyde 
imod ham. En Hær af 50000 Mand famlede fig oms 
fring Widdin, mod hvilfen Paßwan Oglu funde frille 
30000 Mand, med bvilfe han forffandfede fig meget 
ſterkt. Efter flere Forføg paa at erobre Staden blev 
det igjen gjort Forſlag til Forlig; Paßwan Oglu inte 
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gik dem i Begyndelfen og Storherrens Tropper droge 
ogſaa virkeligt bort, men Paßwan benyttede Tiden til at 
forſterke fig, dog rykkede 1797 mod Nicopolis og Adria⸗ 
nopel, fom maatte overgive fig. » Ju bleven tyrkiſt Ars 
mee paa 60000 Mand udfendt for at beleire Widdin 
1798, men Paßwan Oglu gjorde blandt flere et faa hel⸗ 
digt Udfald, at 6000 af Storherrens Tropper bleve. 
paa Pladſen og Storvizieren [od alt i Stikken. Ens 
deligt kom ved Ruslands eftertrykkelige Medvirkning et 
Forlig i Stand, i Følge hvilket Storherren igjen ind» 
fatte Janitſcharerne i deres forrige Beſiddelſer og maat⸗ 
te lade Paßwan Oglu bfive i Widdin ſom Paſcha af tre 
Heſterumper. Denne for Porten farlige Mand døde 
derpaa i Widdin den 3die Febr. 1807." Man fortælle | 
ler, at han, efter flere Indfald idet Oſterrigſte (1800), 
fEal have anmodet Erkehertug Carl om-at nedfætte fig 
paa oſterrigſt Grund, hvilket blev ham afſlaaet, da ban 
maatte betragtes ſom Oprører mod fin retmæsfige Overø 
herre. — Han var forreften menneſkekferlig og medlis 
dende, men ſtreng i at haandthæve Retfærdigheden« 
Han havde indrettet adſkillige Sriftelfer for Enker og 
Faderloſe og ladet anlægge Vertshuſe ved Landeveiene 
for fattige Reiſende. 

Patagonien er Navnet pan et Landffab i Sydas 
merifa mellem Chili, Buenos Ayres, det atlantiffe 
og ftille Hav og det magellanſte Stræde. Spanierne paa⸗ 
ſtaae Herredommet over dette Land, ſtjandt den fydlige 
Deel er gandſte uafhængig af dem. Landet har Overfigs 
dighed af Gresgange og Aorngvæg,. hvilfet, i det minde 
fte i de nordlige Strøg, løber vilde omkring. Der flags 
tes aarligt mange tuſinde Stykker Avæg blot for Hus 
dens Skyld, undertiden og for Kalvenes Skyld. ⸗Kjs⸗ 
det fortæres af vilde Hunde og andre Dyr. Vilde 
og tamme Heſte findes der i ſtor Mængde; der gives 
og i alle Egne af Landet Vicunnas eller peruanffe Faar. 
Indbyggerne i dette Land, Patagonierne, ere kobber— 
farvede, høie, dog ei Kjemper, have fangt fort Haar, kla— 
de fig i Skind og ere fortræffelige Ryttere. 
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Patarener fee Secter. 

Patareus eet af Apollos Tilnavne af et Sted i Lys. 
cien, Patara, hvor han blev tilbedet. 

Patene kaldes den flade lille Tallerken, hvorpaa 
Oblaterne ved Nadverens Sacramente ræffes Coms 
municanterne. 

Paterculus (Velleius) fee Velleius Paterculus. 

Pater nofter er 1) ordret det latinſte Udtryk for. 
Fadervor eller Herrens Bøn; 2) hver tiende ſtorre Kugz 
le i den af Catholikerne ſom Andagtsmiddel brugte Po⸗ 
ſenkrands, ved hvilfen man beder Fadervor, hvorimod 
man lader de mindre, derimellem trufne Kugler løbe 
imellem Fingrene og blog fremfiger Ave Maria; 3) den 
hele Roſenkrands ſelv. Ligeledes kaldes et, efter fams 
mes Form, ved fmaae ſammenheftede Mynter dannet 
Halsbaand Paternofter; videre falder man den Mars 
ſtine, der hæver Vandet ved Hjelp af flere ved en Kjede 
eller et Tcuq rekkede Lederkugler, der ere udftoppede med 
Saar og ved Rør løbe opad, Paternofterværé, —— 

Patent kaldet et af Landsherren udſtedet aabent 
(af Litteræ patentes) Brev eller Befaling, ifær et 
faadant, der udfærdigeg fom Document for en Befors 
dring (f. Er. Officierspatent) eller hvorved Beſidderen 
meddeles viſſe Forrettigheder; i England iſer Allene⸗ 
handel med viſſe nyopfundne eller forfinede Varer, ſom 
derfor kaldes Patentvarer, hvorfor og det derpaa fatte 
„Patent“ ſtkal tilfjendegive en vig Fortrinlighed ved 
Varen, fom den dog ei altid har, 

Pathogenie ér Læren om Sygdommenes Oprin⸗ 
delfe (af zadoc og yrouor); den er en Deel af Patholo— 
gien overhovedet (fee denne Art.) og følger umiddelbart 
paa Phyſiologien. Ligeſom denne udvifler os det mens 
neffelige Legems Bygning og Indretning i fund Til— 
ftand, det Heles Sammenſatning af enfelte Deles 
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diſſe Deles Forretninger, deres Forhold til de andre 
Forretninger ſaavelſom til det Heles Piemed, Lovene 
for Kræfterne, ſom ftyre alt dette, Sammenhengen 
med og Korholdet til den øvrige, Natur; faa vifer Wars 
thogenien, paa hvor mangfoldig Maade Lovene for den; 
Organismen iboende Naturkraft afvige , hvorledes de 
enfelte Deles Forretninger og det harmoniffe Forhold til 
andre forftyrres, hvorledes Stoffene felv, hvoraf det ovs 
ganiffe Legeme beſtager, kunne forandres, hvorledes Or⸗ 
ganismens Hiemed ſelv, ved alle flige Afvigelfer kan 
forfeiles, og Livet felv komme i Fare, ja reent ophøre. 
Da Læren om Sygdommenes Oprindelfe umiddelbart 
folger af Phyſiologien, og denne, efter Lægernes fors 
ſtjellige Synsmaader i Legevidenſkabens paa hverandre 
følgende Epocher var meget forffjellig, faa blev det en 
naturlig Følge, at ogſaa Pathogenien tog Deel i denne 
Kfverling af Theorier, og at der herſkede ligefan fors 
ſtjellige Synemaader af famme. Man fan vel imide 
lertid med Tilforladelighed paaſtaae, at alle philoſophi⸗ 
ſte og Naturen iagttagende Læger i den ældre og nyere 
Tid rigtigt opfattede de veſentligſte Phoenomener ved 
det organifte Liv, abſtraherede fammes Love og frem⸗ 
ſtillede dem, blot efter de herſtende Foreſtillingers For—⸗ 
ſtjellighed indhyllede i forſtjellig Indkleadning, ſaaledes 
at Efterfolgeren, ftebfe benyttende det Sande i Forgjæns 
gerens Syftem, byggede derpaa, og faaledas efterhaans 
den ftedfe bragte rigtigere og kiarere Ideer i Omløb é 
Phyſtologien og derfra ogſaa i Pathogenien. Det Ude 
førligere om denne Gjenftand efterfee man i Art. Pas 
thologie. 

Vathognomik kommer af det græffe zodoc Liden, 
Sygdom og yrwuere den Kunſt at-erfjende noget tydes 
ligt eller fremſtille det erkſendeligt. Man forftaaer 
Derved den ſynlige Fremftiling af Sygdommene, Diſſe 
beſtaae deels i Legemsſygdomme ved hvilke, ſtjondt deres 
Sæde egentligt er i Organismens Indre, dog: tillige 
forfEjellige udvortes, væfentlige og aftid fynlige Tegn og 
Symptomer vife fig, hvilke beſtaae i Forandring af Les 
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gemets Form, Farve, Stilling, Anſigtstrak 26. oa ved 
forſtjellige Sygdomme altid vife fig fom characteriſtiſke, 
da. de fremfomme af viffe Omftændigheder, ſom ere væs 
fentligt forbundne med. Sygdommen. Saaledes vifer 
en guulblees Anſigtsfarve, med guulagtigt farvede mat— 
te Oine, magert Anſigt, dybe indfaldne Kinder, ſtedſe 
en dybtliggende, ſtjult Skade i Leveren. Saaledes har" 
alerede Hippoctates i faa Træf, men faa træffende, bes 
tegnet de udvortes Kjendetegn paa en Tilftand, hvori alle 
Livskrefterne aldeles forfvinde, at man endnu bruger 
Udtrykket facies hippocratica (det hippoctatiſke An: 

ſigt) om et Anſigt hos en Syg med ſpids Naſe, hule 
Dine, ſammenfaldne Tindinger, kolde Oren, haard, 
fvændt og tør Huud paa Panden, gronliatbleg, ſortauul 
eller blyfawet Anſigtsfarve (fee hans Prognost, c. II), 
Selv Sindsſygdomme medføre viffe Kjendetegn, der ere 
characteriſtiſte. Saaledes udtrykkes de forſtjellige Ars 
ter Vanvid. Det Fjantede fees i de ſvage beftandigt 
afverlende Anſtatstrek; Melancholien i der ftille førgs 
modige, five Blik; Galffaben i alle Anfigtstræffenes 
Spaending, det rullende - Pte ꝛc. Men ſelv et fundet 
Sinds Bevagelſer ved Lidenſkaber og Affecter tegne ſig 
faa tydeligt i Menneſkets Anſigt, ved Oinenes, Ans 
ſigtsmuſtlernes og Farvens Bevægelfe og Forandring, 
at man er iſtand til ved træffende og beſtemte Træf 
at fremſtille diſſe forÆjellige Sindsforandringer. Sams 
menhængen imellem diffe Anſigtsmuſtlernes og Oinenes 
udvortes Forandringer og det der foregaaer i det Indre, 
er endog faa ngie og væfentlig, at felv ſammes vilkaar—⸗ 
lige Fremſtilling ved Efterligning (fee Art. Mimik) vak⸗ 
fer en fvagere eller ſterkere Følelfe af den Lidenſkab, den 
foreſtiller, i Menneſket, ſaavel hos den Fremſtillende felv 
ſom og hos Tilſktueren. Mange forſtaae ved Pathos 
gnomik blot denne Lidenſkabernes og Affecternes Beteg⸗ 
ning. Den er iſer vigtig ſom Studium for alle frem⸗ 
ſtillende Kunſtnere. Saaledes” have altſaa Had og 
Kjerlighed, Frygt oa Haab, Glæde og Sorg, Vrede og 
Tilfredshed, Gjerrighed, Misundelſe ꝛc. deres viſſe 
Nerver, hvorpaa de virke beſtemt, og ved hvis Vakkelſe 
igjen beſtemte Anſigtsmuſtler, Hiemuſtler, og undertig 
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den endog det ovrige Legems Muſkler ſettes i Bevagelſe, 
hvorved Anſigtets Træf, Legemets Holding, Mienbrynes 
neg og Hiets Bevægelfe, ſelv Oinenes mindre eller ſtor⸗ 
re Ild oa Glands beſtemmes og forandres, — Patho—⸗ 
gnomiſtke Tegn ere ſaadanne Yttringer og Folelſer hos 
den Syge, ſom ere vaſentligt forbundne med Sygdom— 
men, faa at de ere denne ene og altid egne, opkomme med 
den, tilbage med den oa aftage og forfvinde med den. 
Saadanne Tegn ere f. Er. ved Lungebetendelſe Feber, 
bejværligt Mandedræt, ſtikkende Smerte i Siden, ey 
ſte 28. 

Pathologie (af det greſte zadop Sygdom 02 20700 
Lære) Lære om Sygdomme, beftaaer af forſtjellige Un⸗ 
derafdelinger. Den forſte, Pathogenien, viſer frems 
merſt, hvorvidt Muligheden af ſygelige Afvigelr'er er 
grunder i Orgaͤnismen og ſammes Indretning; den ans 
den, almindelig Pathologie, betragter dei den virkelige 
Yttring forekommende ſygelige Afvigelfer i den orga— 
niſke Natur i Almindelighed; den tredie ſpeciel Patho— 
genie og Warhofocie, henviſer diffe almindelige Afvigelz 
fer til de ſerdeles Syftemer og Legemets enkelte Organer; 
den fjerde Noſologie, opregner de enfelte Sygdomme 
felv og deler dem i viffe Claffer og Ordener; den femte 
Aëtiologie, ſyſſelſetter fig med Underføgelfe om Syadom⸗ 
menes Aarſager. — Saa forſtjellige ſtedſe de phyſiolo⸗ 
giſte Synsmaader vare, faa forſtjelligt uddannedes og 
Læren om Sygdommene, da Sygdoms-⸗Tilſtanden fores 
kommer ſom en Afvigelfe fra den funde, og Phyſiologien 
paatager fig Underføgelfen af denne fidfte og den mens 
neffelige Organis mes Tilſtand i famme. Man ſammen⸗ 
ligne Artiklerne Legekunſtens Hiſtorie, Brown, Humor 
ralpathologie, Hoffmann :c. Her gives blot en kortfat⸗ 

- Tet Overfigt over den parhologiffe Lære, efter de phyſiolo⸗ 
giffe Synsmaader nuværende Standpunkt, hvorvedman 
dog forſt bør efterſee Art. Phyſiologie. — Naar Patho⸗ 
genien vil udvikle, hvorvidt Muligheden til forſtjellige 
Sygdoms-Afvigelſer alerede er grundet i den menneſkeli⸗ 
ge Organismes Indretning, faa maa den betragte Men⸗ 
neſkets Forhold 1) fom en Jorden tilhørende Natur⸗ 
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ſfabning, 2) ſom et Aandeverbenen tilhørende pſychiſk 
Vaſen; den maa betragte 3) begges Forbindelſe og 4) 
Menneſtets Forhold til Yderverdenen. De phyſiolo— 
iſte Underſogelſer fore os tilder Reſultat, at Menneſket 
fom organiſt Skabning, er underkaſtet Verdensorganis— 
mens nødvendige Love, at Ideen om det almindelige og 
abſolute Liv i det er realiſeret i én vis og beſtemt Modis 
fication, men at denne Idee i Menneſtet er fremftillet 
paa det Hoieſte blandt alle jordiſte Organismer, da 
Menneſket ftaner paa Organiſationens hoieſte Trin. 
Denne Livets almindelige og abfolute Idee anfee vi ſom 
almindelig indvortes Naturkeaft, hvilken vi antage ſom 
den ſidſte Grund til al organiſk Virkſomhed. Denne 
Naturkraft, der yttrer og gabenbarer fig, paa de jordiſte 
Skabningers uendeligt forſtſellige Trin, i det abſolute 
Livs ligefaa uendeligt forfEjellige Modificationer og 
Ideer er ligeledes udpræget i MennefÉet, hvis hele Ovs 
ganifation fun er det ſynlige Udtryk, den reelle Frems 
ftilling af det høiefte Trin i Ræffen af den almindelige 
Naturkrafts Modificationer, Livets Idee paa de jordis 

ſte Vaſeners høiefte Trin. Den menneffelige Organis—⸗ 
mes Dannelfe fra dens Oprindelfe, dens Tiltagelfes og 
Uddannelſes Perioder, ev den fig udviklende Livsidee, 
der oprindeligt virkſomme Naturkraft, ſom giennemlo— 
ber fin Kreds i den fynlige Yttring. Denne indvortes, 
oprindelige, virkende Naturkraft maa altſaa felv i den 
menne£elige Organismus anſees fom den førfte Ågens, 

og er erkſendt og forfFjelligen benævnt af de ældfte Na⸗ 
turforſtere og Stifterne af de forÆjellige medicinſte Sko— 
ler; den er Hippokrates's Enormon, van Helmonts Ardær 
us, Stahls Sjel, Hallers Pirrelighed, den brownſke 
Skoles Vakkelighed, de nyere Legers Livskraft. Das 
turkraften yttrer fig i den menneffelige Organismus i tre 
Regioner eller Syſtemer (fee Art, Organismut) : Repro⸗ 
duction, Irritabilitet og Senſibilitet. Hvert af diffe 
Syſtemer er meddeelt en beſtemt Deel af Naturkraften, 
ved hvis regelmæffige Virkſomhed Sundheden beftaaer, 
Man har nu ved Jagttagelſe funder følgende Love for - 
Naturkraften i Organismen. ——— Fordeling 
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er forfjellig, efterfom Organerne ere det, hoori den aa⸗ 
benbarer fine Yitringer, Den er forſtjellig i Reproduc⸗ 
tionsſyſtemet, i det irritable oa ſenſible. Ligeſaa fors 
fejellige forefomme Yitringerne af Naturkraftens Virfe 
ſomhed i de forffjellige enfelte Dele, i Maven, i Fordoi⸗ 
elſesorganerne, Lungerne, Hjertet og Arterierne. Dens 
ne normale Fordeling af, Naturkraften fan blive ulige, 
Virkſomheden fan blive frærfere i det ene Syſtem og 
fvagere i et andet end Normen I: Organismens ufor⸗ 
ſtyrrede Idee tillader. Virkſomhedens Energie fan alt⸗ 
faa være for ſtærk eller for fvag i det reproducerende, irri⸗ 
table eller ſenſible Syftem, den fan videre være for frærÉ 
eler for fvag i en enkelt, diſſe Syſtemer tilhørente 
Deel, hvorved der maa opkomme en Forſtyrrelſe i Fors 
retningernes harmonifte Forhold til hverandre. Aarſa⸗ 
gerne hertil ligge i ovrindelig og "medfødt Danuelfe og 
Anlæg eller forFjellige Organers vilkaarlige Brug eller 
i Organets Forandring" ſelv, dets materielle Beſtaffen⸗ 
hed eller dets Paavirken pan Ydertingene. Naturkraf⸗ 
tens Virkſomhed ev ulige, da den udvortes Naturs Paa⸗ 
virfninger, ſaavelſom indvortes Stoffe og Forandringer 
kunne forſterke og vælfe eller nedfætte Naturkraftens 
Virkſomhed. Diſſe vakkende Potenſer ere at anſee 
ſom Pirringsmidler for Naturkraften,  bhvilfe enten i 
Almindelighed eller i de ſerdeles Syſtemer og Organer 
vekke dens Virkſomhed; de ere, med Henſyn til deres 
Natur, forſtkjellige ſom medjaniffe, virkende ved Bers⸗ 
relſe, eller djemiffe, der, i Følge deres Natur, foran⸗ 
dre Beſtanddelene og Stoffene, eller organiſtvitale, da 
de, fom lige Naturqualiteter opſoge og forene fig - med 
den i Organismen forfFjelligen modificerede Naturkraft. 
Diſſe Paavirkninger ere, med Henſyn til deres Føl 
ger, enten væffende, da de forſterke Naturkraftens 
Virkſomhed, eller deprimerende, da de virke fiendtlige 
paa Naturkraften og undertrykke dens Virkſomhed, eller 
de ere ſpecifike, det de forandre denne Virkſomhed i 
færegne Organer. Harmonien i Legemsorganernes For⸗ 
retninger fan altfaa paa mangfoldig Viis forftyrres 
ved diffe Paavirkninger, da nogle Functioner forføies 
for meget mod det harmoniſte Forhold, nedſattes for 



Pat i É —5 
SELE 

meget eller forandres i dereg Norm. Naturkraftens 
Virkſomhed i Organismen felv følger beftemte Loves 
Dens Virkſomheds Vakkelſe ved Paavirkninger er fors 
fejellig, efter dens Plads, ſaaledes virfer meget et paa - 
gamle Folk, ſom fætterunge i ſterk Bevægelfe: Modfatz 
te Paavirkninger have og en modſat Indflydelſe paa Das 
turkraften, og den ftærfere ophæver den fvagere: — En 
Function i Organismen er for Nogle en Modfætning 
og indffrænfende, for Ændre vekkende. Deraf opftaae 
igjen viſſe Ytfringer af Medliden eg Modfætning i Lege⸗ 
met, hvilfe kunne forſterkes og ſaaledes blive til Syg⸗ 
doms Afvigelſe, da Dele og Organer komme i Conſens, 
fom efter Normen ftulde været adſkildte fra hverandre. 
De forØjellige Modificationer af Naturkraftens Virk— 
ſomhed i Organismen ere med Henſyn til Tiden bundne 
til viffe Perioder, faa at en Afvexling af færfere og fvas 
gere Virkſomhed finder Sed. Dette er Tilfældet, deels 
med Henſyn til Livets hele Chyelus, da beftemte Orgas 
net hvile i viſſe Levealdre, i andre derimod ere i fuld 
Virkſomhed, deels med Henſyn til Aarets Omløb, deels 
med Henſyn til Dagen, ſom er Grunden til Afverlins 
gen mellem Vaagen og Soven. Vedvarende Forſtyr—⸗ 
relfe af diffe Vexelforhold, Naturkraftens VWæffelfe £ 
de Organer, ſom gjennemløbe deres Hviles Periode, els 
ler Standsning i andres Functioner, der ſtaage i deres 
Virkſomheds Periode, foraarſage et Misforhold i den 
hele Organismus og en Forſtyrrelſe i dens Functioners 
Harmonie. Ligeſom Naturkraften er i beſtandigt frem⸗ 
ſtridende udviflende og nyffabende Virkſomhed, faa 
gaaer den materiale Forandring i Organismen uafbrudt 
parallel frem med hiin, i beſtandig Dannelfe og Opløge 
ning, i beftandig Afverling af Stof, i Modtagelſen af 
nye og Bortſkaffelſen af gamle Stoffe, i Forbindelſe af 
de nye og de forbundnes Adffillelfe, Derfor maae Les 
gemets Afſondringer og Udtommelſer foregaae i uafbrudt 
Continuitet i Organismen. Enhver abnorm Forandring 
i Naturkraftens Virkſomhed maa folgeligen foranledige 
en Forſtyrrelſe i Organismens organiſke og materielle 

øæ R2 
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Beſtkaffenhed, hvad enten den nu beſtager i fremſtyndet 
eller ſtandſet Dannelſe eller Oplosning, i viſſe Stoffers 
forogede eller formindfede Afſondring og Udtommelſe, i us 
regelmæsfige Forbindelfer eller Adſtillelſer og deraf frem⸗ 
fomne Forandringer i Organismens Beftanddele felv 
og fremmedartede Stoffes Dannelſe. J den almindes 
lige Pathologie viſes Qirfeligheden af de forekommen⸗ 
de, mangfoldige Afvigelfer fra Organismens Worm. 
Naturkraften vifer fig følgeligen for ſtark eller fvag eller 
for ulige fordeele i fin Virkſomhed, faa at eet Syſtem 
fremfor det andet befinder fig i i en abnorm Virkſomhed. 
J Overeensſtemmelſe hermed. fremfomme Feil i Orgas 
nismens materielle Stoffe, for ſaavidt deri i ſamme op⸗ 
ftaaer ſtadelig Samling af mange Stoffe, eller Mangel 
pan andre, eller nye adelige Stoffe; Feil i den orgas 
niffe Bygning, ide organiffe Trævler felv, da en for 
for eller for liden Sammenheng mellem de finefte | 
organiffe Trævler (Cohæfion) i ſamme finder Sted, faas 
veljom og i Beſtaffenheden af Organismens enkelte 
Beftanddele og Former; faavel i de flydende ſom fafte 
Dele. Diſſe Beſtanddele ere deels Kar, Organer, der 
ere beſtemte til at modtage og videre befordre viffe Ved⸗ 
feer, hvilke kunde være. feilfulde med Henſyn til alt for 
ſtor Udvidelſe eler Tranghed i deres Hulina eller Mun— 
dinger; eller andre Dele, der kunde være feilfulde i Form, 
Dannelſe og Størrelfe, ſom Svulg eller Tæring; med 
Henſyn til Forbindelfen, fom Brud, Saar, Forvor- 
ning; irregulære Stilling, ſom Forvridning, Brok 26. 
Vadſkerne i Organismen f. Ex. Blodet, Maveſaften, 
Galden, Slimet ꝛc. viſe deres feilfulde Beſtaffenhed ved 
altfor ſtor eller liden Tæthed,» ved Forandring i deres 
indvortes Qualitet, ved Afvigelfe i deres ſimple Beſtand— 
deles Forhold, fremmedartede Deles Iblanding, hvor⸗ 
ved de blive fremmede for de Kar, hvori de ledes; ved 
Forandring af Forholdet til diffe med Henſyn til Meng⸗ 
Den, der fan være for ftor eller for liden; eller Forans 
dring af Stedet ved at træde ud-af Karrene i Dele, hvor⸗ 
tildeet høre; eller af Sevægelfen, der fan være for 
ſterk eller for fvag eller uregelmæsfig, efter mange Or— 
ganer for heftig eler for hyppig, efter andre for ringe. 
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De her blot i Almindelighed angivne Afvigelſer opføges 
nu i Legemets enfelte Dele og Organer felv, oq heraf 
fremfommer den fpecielle Pathologie, hvoraf Hjertets 
og Blodomlobsſyſtemets Feil her fremſattes, for at gis 
ve et tydeligt Begreb om dens Bearbeidelſe. Mechani⸗ 
ſte og organiſke Feil ved Hjertet ere 1) unaturlig Udvi— 
delfe, hvorved Blodets Omlob forftyrres , og hvoraf 

tilſidſt Hjertets Briſten fan vaafølge; 2) Overfladens 
unaturlige Bedæfning f. Ex. med Fidt eller Traade, ef— 
ter Betendelſe, hos de Gamle cor vilosum; 3) Vand⸗ 
blærer af Blereorme, Hydatider; 4) Hardelſe, der for 
rekommer ifær ved de Hjertet ernærende Arterier og Hjers 
tets Slapper; 5) Saar i Hjertet , alletider dødeligt; 
16) Polyp i Hjertet, af Lymphernes fygeligt forøgede 
Flydenhed i Blodet; 7) Hjertets urigtige Dannelfe; 8) 
dets forfeerte Stilling; 9) Udvidelfer paa enfelte Stez 
der, ſammes Anevrismer; 1c)Forvoren af Lungepulss 
aarens Munding, hvoraf den ſaakaldte blage Sygdom. 
Feil i Hjertepungen: 1) Sammenhoben af vandagtig 
Fugtighed, Hjertepungevatterſot, hvoraf følger Afthma, 
uordentliat Blodomlob, Quelen; 2) Hydatider, 3) 
Forvoren med Hjertet; 4) knudret Overtræf paa de indre 

- Vægge. Organiffe Feil i Karrene: 1) Anevrisma (fee 

1 

denne Art.); 2) Varix (Blodaareſvulſt) en Blodaares 
Udvidelfe pan. et Sted, er hyppig formedelſt Venernes 
naturlige Slaphed; 3) Arteriernes Forhardelſe forekom— 
mer ifær i meget gamle, rigide Legemer. Feil i Cohæs 
fionen af Karſyſtemets Travler yttrer fig ved diſſes alt 
for fvage eller alt for ſterke Cohæfion, i den førfte 
fremfommer Slaphed, Atonie, Karrene træffe fig 
for lidet ſammen og funne ei nok modftaae Blodets Paars 
trengen, hvoraf Blodets Omlob Sliver for langſomt; 
der opkommer Standsninger, Sammendyngelſer paa 
viſſe Steder i ſamme, Karrenes Udvidelſer, Pulsaare⸗ og 
SBlodaarehavelſer; i andet Tilfælde fremkommer Stramz 
bed i Karrene, de udvide fig for lidet, de modftaae Blodets 
Waatrængen for meget, hvorfor Blodomlobet hindres og 
feder mere til de flappe Dele. Akvigelſe af den iboende 
Naturkraft yttrer fig ved Virkſomhedens alt for fore 
eller alt for ringe Energie, og ved alt for let eller altfor 

F 
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langſom Pirrelighed. J førfte Tilfælde er Blodomlobet 
ſtedſe noget hurtigere, end det efter Normen fulde være, 
Arterieſyſtemet virker for ſterk, udvortes Paavirknin⸗ 
ger, ſom endnu mere vakke det, foraarſage let Feber og 
Betendelſe. J def andet Tilfælde, naar Arterieſyſte⸗ 
met hat for liden Energie eller for liden Pirrelighed, 
paafolger Svaghed i Blodomlsbet og Langſomhed i alle 
Functionerne, ſom afhænge deraf. Fra Naturkraftens 
Afvigelſer og de organiſte Feil udgaae igjen Afvigelſerne 
i Blodſyſtemets Functioner. Blodomlbet bliver for 

— 

* 
2 

ſteerkt, af Karſyſtemets forøgede Energie eller forhsiede 
Pirrelighed, af for meget eller for let i Bevagelſe fat 
Blod, af det ſenſible Syſtems Pirren, af Legemets Be⸗ 
vægelfe. Deraf fremkommer igjen forøget og fremſtyn⸗ 
det Aaudedrat, Hede + Legemet, Blodets Udbredelfe, 
forøget Afſondring fra Blodet, Aarernes Udvidelſe og 
Forhindring af desnærende Stoffes Afſetning. Blod⸗ 
omlobhets Formindſkelſe fremfommer af Naturkraftens 
almindelige Svakkelſe, iſer Svekkelſen af den Deel, 
ſom hører til Blodſyſtemet, af Mangel-paa tilborligt 
vekkende Beſtanddele i Blodet, Mangel paa Nervepir⸗ 
ren og paa legemlig Bevegelſe. Deraf kommer Langs 

, Fomhed ét ålle de Bevægelfer, ſom afhenge af Blodomls⸗ 
het, - ufuldfomne Afſondringer kog Udtommelſer, ifær 

: igjennem Huden, Blodets flette Beſtaffenhed og Blans 
ding, Sammendyngen af vandagtige og ſeige Safter, 

. Gtandéninger i Blodkarrene og Indvoldene, Legemets 
formindffede Varme 2c. — Noſologien ordner nu de 
enfelte Sygdomme under viſſe Claſſer. Man opftiller 

" Deraf fire Hovedclaſſer: 1) det irritable Syſtems Syge 
domme, Pyrexier, hvortil høre alle Febre, Betandelſer, 
Exanthemer, Blodflod; 2) bet fenfible Syſtems Syge > 

domme, Feil i Folelſen, Devægelfen,” Slagflod og Lam⸗ 
hed, Afmaat, Krampe, Vanvid; 3) Feilt det repro— 

ductive Syſtem, Cachexier, Seringer, Hevelſer, Vand⸗ 
ſammenhoben, Udſlat, veneriſt Syge, Scorbutec.; sa spg 

4) Sandferedffabernes Sygdomme paa enfelte Steder, 
Feil i de enkelte Bevegelſesorganer, Udtommelſernes 
Afbrydelſe, Hevelſer paa enkelte Steder f. Er. Anev⸗ 
rismer, Kirtelhævelfer, Bylder, enkelte Deles Fors 
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vridning, Brok, Saar 26. Med Henſyn til Men⸗ 
neſtets phyſiſte Natur maa Organtsmen betragtes i Vex⸗ 

elvirkking, deels med den ſamme omgivende udvortes 
Natur, deels og med det pſychiſte Veſen, der lever 
ſom vort Jeg i vor Bevidſthed. Men denne Vexelvirk— 
ning fan og forekomme ſom en Aarſag til en ſygelig Af⸗ 
vigelfe, i det den paa Organismen eller en Deel af ſam⸗ 
me virfende Indflydelſe foranledigede en Forfyrrelfe i 
Naturkraftens normale Forhold og derfor tillige i Funcs 
tionernes Harmonie. Selv Organismens indre For⸗ 
hold, dens periodiſte Udviklinger og de af Vilfaarligs 
heden afhengende Paavirkninger ſamt det fenfible Sys 
ſtems vilkaarlige Kraftyttringer kunne virke ſom Aarſa— 
ger til Sygdomme. Dette ubvikler Aetiologien, 

bvotaf her korteligen fremlægges en Prove. Den Ind⸗ 
flydelfe, Udenverdenen har, bevirkes ved Luften, Næs 
ringsmidlerne, de vilkaarlige og uvilkaarlige Paavirk— 
ninger ved Sandſepirren, ved Aandsvirkſomhed og 
Sindsaffecter, i Sſsvn og vaagen Tilſtand, og desuden 
ved Udviklingsperioderne Vært og Alder. Saaledes 
kan Luften bevirfe Sygdom, med Henfyn til dens Tem—⸗ 
peratur. Ait for heed Luft forøger den indvortes Var⸗ 
me, udvider Safterne for meget, vekker Naturkraften 
i for hoi en Grad og formerer Uddunſtningen aft for 
ſterkt. Følgerne heraf kunne være Slaphed, Svæffelfe, 
Lecemeté Udrørrelfe. Den færter ifær Galdefyftemet é 
Bevegelſe og formerer Galcens Affondring for meget. 
For fold Luft formindſter Naturkraftens Birkſomheds— 
yttring, forøger de organiſte Trevlers Cohæfion indtil 

Rigiditet, fammentrænger Overfladens Kar og driver 
Blodet tilde indre Dele, virker ifær paa Lungerne, paa 
Mæfe og Mund Hullerne, undertrykker Hudens Function, 

- gjør de Hude, der bortføre der indvortes Sliim og andre 
Bædffer, tilbsielige til frærfere Afſondringer, og uds 
fletter endeligt, 1 højere Grad, Naturkraften aldeles, 
Naar Luftens Fugtighed er for ſtor, ſpekker den Trævlers 
nes Tone, hindrer Huududdunſtningen, bevirker Overs 

ſflodighed af vandagtige Vadſter i Legemet, foranles 
diger Naturkraftens Synken, ifær i Irritabilitetens 
og Reproductionens Region, bevirker derfor Hang til 
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Svakkelſes Sygdomme, til Forraadnelſesfeber; den les 
der Electriciteten for meget af Legemet, indeholder ogs 
faa flere fremmedartede Dele, iſer Sumpluft. Alt for 
tør Luft førøger Trevlernes Spænding, befordrer Sams 
lingen af Electricitet i Legemet, forſterker Uddunfnins 
gen og udtørrer Legemet. Men Henſyn til Luftens Clas . 
fticitet, da fan ſammes Tryk paa Legemet være for ftærÉ 
pg derfor blive Aarſag til Blodets Sammenhoben inde 
vortes, til Slagflod 2c,; ellerfor fvag, hvorved igjen 
Blodets Ligevægt imod Blodkarrene ophæves. Luftens 
Beſtanddele funne være for rene O: indeholde for meget 
Suurſtofgas, hvorved det irritable Syſtem erholder en 
ſtadelig Overhaand over de andre, og Febre og Betæns 
delſer funne opkomme, eller den har for lider Suurſtof, 
hvorved Naturkraften ifær og fremmerſt nedfærteg i dens 
irritable Syſtem, Blodertaber i Vitalitet og almindelig 
Svpakkelſe indtræder; eller Luften er blandet. med frems 
medartede adelige Stoffe, Uddunſtninger, ſmitſomme 
Stoffe ꝛc. Enhver alt for pludſelig Forandring af Luf⸗ 
ten, iſer med Henſyn til Elaſticitet og Temperatur kan 
give Anledning til Sygdomme; felv det Himmelftrøg, 
hvorfra Luftftrømmen kommer, fan medføre en vis Dis 
fpofition til Sygdomme. Ligeledes betinge Marstiderne 
og Climatet aftid beftemte Anlæg til Syadomme. Næs 
ringsmidlerne kunne ogfaa foraarfage Sygdomme, deels 
ved deres for ſtore eller for ringe Quantitet, deels ved 
deres Æadelige Beſkaffenhed; dette kan og ſtee ved Ny⸗ 
delſen af ſaadanne Ting, der i og for fig felv et ere Næs 
ringsmidler, men ved fremſtikkende Qualiteter vakke el⸗ 
ler nedſette Naturkraften i Almindelighed eller i enkelte 
Syſtemer og Organer, 'og derfor i egentlig Forſtand blive 
faldte Lægemidler og Gift. Urigtigt Forhold i Legemets 
Bevægelfe, enten. for ftærØ ellet for fvag , i Legemets 

" Stilling, i Søvn og Vaagen fan foraarfage Sygdom⸗ 
me. Legemets udvortes Bedakning, Klæderne, kunne, 
ved at bevirke alt for Zor Varme, eller ved at være for. 
tynde, ved at trykke Legemet give Anledning "til Syg⸗ 
me, ligeledes fugtige Varelſer ꝛ.. De Sygdomsaarſa⸗ 
ger, der hidrøre af Organismens Udviklingsperioder ere 
forfEjellige efter de Syſtemer, der i ſamme ere herſtende; 

1⁊ 
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Barnealderen er meeſt udfat for Syadomme, formedelſt 
Legemsdelenes Fiinhed og Blodhed, hvorved Alt gjor faa 
meget ftærfere Indtryk paa ſamme; Barnet lider ifær 
af Kirtelfygdomme, Guulſot 2. Gaaer Naturen for 
meget fremad med Uddannelfen fremfomme Anlæg. til 
Nerveſygdomme, Convulfioner, Tilbsielighed til Be— 
tendelſer ꝛc. Ungdomsalderen er ler udfat for Blodflod, 
ſom Exces af den arterielle Virkſomhed og Tering. Er 
Anlæg til Skrophel gaaet over med fra Barndomés til 
Ungdomsalderen, faa ftandfer dette ogfaa Uddannelfen 
i denne. Der bliver Knuder tilbage i Lungerne, der 
gaae over til Betendelſe og Saar, naar den arterielle 
Stemning i Lungerne momentant- drives i .Sjbiden og 
derpaa igjen ſynker faa,meget dybere, Den unge Mand 
har endnu Sygdomme tilfælleds med Ungdommen; 
Bryſtet er endnu hyppigt Sygdommes Sade; Arterielli—⸗ 
tetens Overhaand yttrer fig ved hyppige Betandelſer, 
hidſige Febre ꝛc. J den midlere Alder gaaer den frems 
ſtridende Forandring nedad igjennem de Syſtemer, i 
hvilke Udviklingen gif opad.” Abdominalſyſtemet taber . 
i fin Energie, Den uddannede Organismus behøver et 
mere Overflsdighed af Næringsftof til fin Vert, men 
blot en maadelig Quantitet til Vedligeholdelſe. Fordsi— 
elſen ev ei mere faa raſt, Indſuelſen mindre hurtig, 
Blodomlsbet i Underlivet tempereret, Leveren, der nu 
er berøvet fit Herredom, bliver langſom, felv i dens eiens 
dommelige Forretning, Galdens Afſondring, Veneblo— 

— 

dets Indſugen fra Underiivet, og ſammes Tilbagelob 
igjennem Leveren langſommere. Deraf Sygdomme i 
Underlivet, Blodſtandsning og Blodſamling i ſammes 
Veneſyſtem, Hemorrhoidaltilfelde, Feil i Fordoielſen, 
ifær naar Menneſtets Begjerlighed efter ſandſelige Nys 
delfer, megen Spife og Dri, ei ſtager i Forhold til 
Nodvendigheden og Fordgielfesevnen. Hos den gamle 
Mand gaaer Organismens Aftagen endnu hurtigere, i 
Affondringsdelene, iſer i Nyre⸗ og Beenſyſtemet. 
Overflodigheden af Jordſtoffene affættes ei meer i der fids 

. fle, og maa derfor udføres igjennem det førfte, Her 
herſter derfor endnu Irritabilitet i forhoiet arteriel 



264 par 

Stemning, yttret ved Betændelfe, deraf Arthritis. 
Ved friſke Livsfræfter er denne regelmeesſig, heftig, ſnart 
overgagende, og bortfører den beſperlige Jordſtof udad 
(See Arthritis). Ogſaa Hang til Steen i Nyrerne og 
lærerne er denne Alder egen, naar den ſjunkne Livs⸗ 
energie et fan bortſtaffe Overflsdigheden af Jordſtoffe, 
og ci faar Bugt med deres Stræben efter chryſtallinſt 
Forening. J Alderdommen ſynker Livsenergien mere, 
dog kan Menneſtets reiative Sundhed ret godt beſtaae 
dermed, naar denne Tilbagegang feer overeensſtemmen⸗ 

* en R—ed * * — 
—— 

de med Naturindretningen og harmoniſt Organismens 
Syſtemer. Kjonsfunctionerne ophore lidt efter lidt, 
Ernerings-Functionerne ſynke ſtedſe mere, Muffeltrævs 
lerne aftage, Sandſerne blive fvagere, Folelſen fløv. 
En god Conftitution, Sparen paa Kræfterne og regel» 

maesſig Diet i Ungdomsog Manddomsalderen kunne mes 
get forhale denne Periode og gjøre Alderdommen lettere. 
Dette tages almindeligt for lidet i Betragtning. Vift 
nok ere de fleſte Sygdomme i Alderdommen enten blot 
Udvikling afdeide foregaaende Aldre ſamlede Spirer, 
eller Følger af en uharmoniſt Synken i enkelte Funstios 
ners Livsenergie og i enkelte Organer, medens den ved⸗ 
ligeholder fig i andre Forud beredede Sygdomme uds 
Gryde nu. Arthritis gaaertilbage til de indre ædle Or⸗ 
ganer, eller til virfelig Steen, enkelte Dele uddse, ders 
af frivillig Brand i Fødderne, Kræftfaar ꝛc. Aandens 
Virkſomhed kan, deels ved alt for ſtor Vedholdenhed, 
deels ved den feilfulde Maade, ſom til urette Tid, 
hvorvaa den foretages blive Aarſag til Syghomme. Li⸗ 
denſkaber og Sindsbevegelſer virke deels væffende,. deels 
fvæffende paa Organismen, deels paa det Hele, deels 
paa enkelte Organer ifær, og funne ved Heftighed eller ved 
deres Virkemaade frembringe Forſtyrrelſe i de organiſte 
Forretningers Harmonie. 

Pathos et oprindeligt greſft Ord, betyder egents 
ligt Liden, alt hoad der gjør et ſterkt Indtryk paa os, 
deraf ogſaa Ulykke. Det fvarer omtrent til Ordet Lis 
denſkab, fom dog i en beftemt Betydning bruges om 
Sindets udelukkende Retning og Hengivelſe til ſamme. 
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Da nu enhvet eenfidigt herſktende og de ovrige tilbas 
gefrængende, ja voldſomt nedtrykkende lg 
hvad enten den udtrykker fig i Villie eller Handling, fors 
ſtyrrer Sindets Harmonie, dets Elementers jevne Vers 

* elvirkning, ſa kunde en dybſindig Skribent ſige ligeſaa 
virtigt, ſom fandt: Lidenſtab er hvad der feraarfager 
Liden, J Kunften fættes alerede af de gamle Kurs 

- Dommere Pathos imod Ethos eller Characteren, og 
Begge anfees med Ret for nødvendige i Fremſtillingen. 
Thi Characteer er det et Menneſte tildelte Maal af 
Eiendommelighed, for faavidt det er optaget i Ideens 
Almindelige, og felv derved er fædeligt organiſeret eller 
ethiſeret; Pathos er Paavirkningen af Gienftandez 
ne; hiin er ligeſom det Ethiſte, denne det Phyſiſte el⸗ 
lev Organiſte og begge uadſtillelige. Men adſtilles 
begge, og Pathos og dets Fremſtilling anſees ſom Kun— 
ſten? Hovedopgave, faa fremkommer en indſtrenket Dvæs 
len og Paavirken af en enkelt af de til et Kunſtvaerks 
Frembringelſe nødvendigt i Vexelvirkning ſtagende 
Kræfter iſer af Folelſen. Men, da ethvert Kunſtvark, 
ſom Ideens Heelhed og Uendelighed fordrer, maa frems 

- gane af Aandkræfternes Samklang; faa maa en faadan 
Doerlen veden Enkelthed (fade den klare Beſtuelighed 

ogo Tydelighed, hvilken Kunſten fordrer ſom Ideens 
Fremſtilling, og maa derfor, hvor den viſer fig ſom 
Henſigt, kaldes en falſt Pathos. Thi, hvor alt ſtal 
vere Lidenſtab, er i Grunden ingen, og, hvad Hamlet 
ſiger Skueſpillerne, at der felv i Lidenſtabens Hvirvel⸗ 
vind maa herſte et viſt Maadehold, er i Kunſt og Sæder 
lighed vift nof ueftergiveligt og ubrsdeligt. Udhavel⸗ 
fen af noget Enkelt, om det og var den ommeſte Rorel⸗ 
fe, fon endnu ingen Gjenſtand har vakt, beroer og paa 
Folelſen af Adſtillelſe og Lssriven fra et Heelt, væaen 
Smerte, der vel er let at vekke, men er meget forſtjellig 
fra den fande kunſtmesſige Rorelſe 5: den uventede Harz 
monie af tilſyneladende ſtridige Kræfter. Folelſe er Fun 
den aandelige Eiendommeliggjisrelſes Anſats og Uds 
gangspunkt og angiver altfaa fun eet Virkemoment i 

” Sdeen, ligefom en enkelt Farve i den; men denne, 
Ideen, fordrer fuldkommen Samſtemning og For; 
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deling, ia Foreftilling af alle Tilværelfens og Erkjen⸗ 
delſens Momenter i dette ene Saaledes ſtſelner ales 
rede en gammel Kunſtdommer Pathes ſom blot Kunſt⸗ 
følelfe fra Videnfab. Særdeles beffuelig bliver Par 
thos ved de Kranfe, fEjøndt der heller ikke mangler 
Exempler detvag hos tydfe Digtere og Kunſtnere. 
De Franſtke ſatte nemlig deres Fortrin i det Drama⸗ 
tiſtke, felv for de Gamle, hvis Efterlignere de dog ros 
fe fig af af være,, deri, at de beftræbe fig for, mere at 
ffildre Lidenſtab end Characteer. Jovrigt vifer dette 
Princip fig ei blot deres Drammatik, men og i Male⸗ 
rie og andre Kunſter. Denne Stræben efter Effect fors 
leder ogfaa ofte Skueſpilleren til en falſt Pathos, der 
æbler den Dannede eller lader ham gandſke ligegyldig. 

Patkul (Johan Reinhold). Freden til Oliva, 
der fluttedes den 23de April 1660 mellem Sverrig 
og Polen, havde endeligt forenet Lifland, der længe 
havde været et Tviftens ES ble mellem de nordiſke 
Nationer, med Sverrig. Den da regjerende Konge 
i Sverrig, Carl den Iite (dengang endnu umyn⸗ 
dig), tilftod tænderne i det nyerhvervede Land den 
Betingelſe, at deres Friheder og Forrettigheder ei ales 
ne ſtulde blive ufrænfede men endog sm muligt fore 
øges. Polen og Brandenburg garanterede dette vigtige 
Punkt. Men denne Betingelfe tilintetgjordes , da 
Carl ztte paa Rigsdagen af 15de Oct. 1680 iſtand⸗ 
bragte den ſaakaldte Reduction, eller. Inddragelſen af 
alle de Godſer, der ſom Foræringer eller paa andre 
Maader vare bortkomne fra Kronen, og vilde bringe 
denne i Udsvelſe ogſag i Liefland. Den lieflandſte 
Adel giorde de alvorligſte Foreſtillinger herimod, 
men erholdt Trudſler til Svar, og en fort Afbrydel— 
fe af de begyndte Reductionsforretninger var den 

eneſte Følge af deres billige Proteſtationer; og da 
diffe bleve gjentagne i Aaret 1686, efterat "Res 
ductionen det foregaaende Mar var dreven med mere 
wer, maatte Lieflands Ridderſkab endog høre haar⸗ 
de Ord. Endeligt forlangte Konger (1689), at Ride 
berffabet, for nærmere at underſoge og beſtemme alle 
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Stridspunkter, ſkulde vælge Deputerede der kiendte Sae 
gen og ſende dem til Stockhoaim. J denne Deputation, 
ſom tiltraadde fin Reiſe 1690, vat og den ſvenſte Capi⸗ 
tain og lieflandſte Adelsmand Job. Reinh. Patkul, en 

, Fundffabérig, fyrig og for fit Fedrenelands Sag begeis 
firer Mand paa omtrent 30 Aar. "Men denne Reife til 
Stodfolm var Begyndelſespunktet til en Rakke af vig⸗ 
tige, for det meſte ulnffelige Begivenheder i Patkuls 
Liv, hvilke tilſidſt endte med den frygteligſte Død under 

Boddelens Haand. Patkuls tidligere Hiſtorie er noget 
mork; felv hans Fødfelgaar angives uvift til 1660, og 
blorafen Note i Carl! den 12tes Levnet af Adlerfeld 
(3 Bd. S. 45) erfarer man, at Patkul blev fedt i et 
Fængfel i Stockholm, da hang Moder havde faaet Tillae 
delfe til, der at holde fin Gemal med Selſkab, fom fad 
fangen, fordi han „paa en letfindig Maade,” havde 
forraadet Staden Wollmar til Polakkerne. De Limiers 
anforer i fin Hiſtoire de Suède (T, IV, p. 3295), at 

Patkul nedſtammede fra en af de fornemſte Familier i 
Liefland; at hans Forældre havde giver ham en paſſende 
Opdragelſe, og at han havde fvaret til ſamme ved de for⸗ 
deelagtigſte Anlæg; han havde lære VidenFaber og Sprog 
med Lethed; hans Sæder vare uden Dadel, og blot noget. 
Hang til Gſerrighed yttrede fig hos ham. Da han havde 
naaet den til Reifer modne Alder, beſogte han de euro— 
prife Hoffer, hvorved han fandt Leilighed til at ſtudere 
Politiken. — ,, Ingen Mand (flutter Limiers) var elſk⸗ 
værdigere eller mere tilfredsſtillende Converfation ; dere 
hos forftod han mefterligt, at give en Løgn Anftrøg af 
Sandhed; dog taalte han aldrig Modſigelſe. Efter ſin 
Tilbagekomſt fra Reiſer traadte han i Krigstjeneſte og 
blev Capitain 1690.“ — Georg Nordberg characteriſerer 
ham endnu ſtarpere i ſin Carl den 12tes Hiſtorie og ſiger: 
„Han havde vel ſtuderet meget, læft meget og feet fig om i 
alle gode VidenfFaber, var af Naturen opvaft og fEarps 
findig, men derhos hidſig, mistenkelig og forvoven. Da 
han førfte Gang fad fangen i Stod holm under Carl XI 
(?), og den kongelige Raad, Grev Johan Stenbock fik at 
høre, med hvilfen Forſtand, Fardighed og Driftighed 
Patkul førte fin Sag for den kongelige Commisfion, ſtal 
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han have fagt til Konaen: Der mig WMajeftæt fan ei gade 
Middelveien mød Patkul, men maa gjøre fort Proces 
med ham og lade Hovedet flaae af ham eller forfremme - 
ham til Oberft og give ham et ſpenſt Regiment.” — 
Parkul, der tilſtdſt fane fig aldeles forladt af fine Medde⸗ 
purerede, talede med Varme og Iver for Lieflands Rets 
tigheder; ja det lykkedes ham endog at væffe Kongens - 
Intereſſe derfor og faaledes fam han tilbage med ſtort 
Haab 1691. Dog blev derved Jutet forandret i Hoved⸗ 
fagen. Som lieflandſt Deputeret hos den ſvenſte Ge⸗ 
neralgouverneur i Riga udkaſtede Patkul 17592 en nye 
Sfrivelfe til Kongen, en ſummariſt Fortegnelſe over de 
gamle og nye Befværinger, ved Slutningen af hvilfen 
han ei funde nægte fin heftige Misfornøielfe den farlige 
Witring: af Liefland vel forben havde gjort bedre i at 
udfætte fig for Krig med Polen eller Rusland end under⸗ 
fafte fig en Krone, der vilde blive het til et fvært Aage 
Fra dette OHieblik begyndte Forviklingen i Patkuls Skjeb—⸗ 
ne. Regjeringen i Stodfoim forlangte, fem Beſſutuing 
paa hiin Skrivelſe (1693), at alle Lieflands Landraader, 
Landmarſchallen og iſer Patkul Fulde komme til Stock⸗ 
holm til Forhør. Men man fik tillige at vide, at diſſe 
Perſoner, iſer Patkul, Fulde ſtraffes ſom Rebeller. Deb⸗ 
ne var allerede i Forveien, formedelſt en ubehagelig Strid 
med Helmerſen, Oberſtlieutenant ved det Regiment, hvor⸗ 
ved han ſtod fon Capitain, flygtet til Curland, men er⸗ 
holdt et ſikkert Leide (salvum conductum) under 28de 
Marts 1694, hvorpaa han gif til Stodhoalm. Men 

- allerede i Oct. ſamme Aar begav fan fig tilbage til fit Aſyl 
(Erwahln i Curland), og, uagtet en meget ydmyg Skri⸗ 
velſe til Kongen, blev Gan, formedelſt virkſom MedvirÉs 
ning i de Lieflandſke Anliggender, formedelft hans Strid 
med Oberfilieutenanten og fans Flugt til Udlandet, ved 
et Decret af 2den Dec. 1694 dømt til: „at erflæres ins 
fam, derpaa mifte den hoire Haand og Hovedet; hans 
Godſer ſtulde confiferes og hans SÉrifter brændes af 
Skarpretteren.“ Nu troede Patkul fig et engang ſikker 
i Curland, thi hvor let kunde han ei blive udleveret ved 
Forræderie. Over Thorn, Berlin og Leipzig begav han 
fig til der ſehweizerſte Waadtland; her levede han under 
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. Navnet — ganſte for Videnſkaberne, ifær ſtude⸗ 
rede han Philoſophie og Politik. Endelig gik han igjen» 
nem Savoyen og Ovreitalien til Frankerig, og ved den 
churſachſiſte Generallieutenant Flemmings Mægling blev 
han 1693 Geheimeraad i ſachſiſt Tjeneſte, efterat han 
forgjeves havde føgt at erholde Naade hos Carl den 11tes 
Efterfølger, den femtenaarige Carl rate og hans Minis 
fire. Chuͤrfyrſten af Sachſen Auguſt, tillige Konge i 
Polen, var opfyldt af den Plau, i Forbindelſe med Dane 
mark og Rusland, at bekrige Sverrig og igjen forene 
Liefland med Polen, hvorved han frøttede fig pan det ved 
hans Thronbeftigelfe beedigede Løfte, om muligt igjen af 
forene de tabte polſte Provindſer med Republiken Polen. - 
Han fatte meget Haab til Patkul fom en haardt -fornære 
met og indflydelſesrig Lieflænder og hans Indflydelſe hos 
hans Landsmænd. Patkul, der befeledes af Sædrenes 
landskjerlighed og Hevnelyſt, bød begge Hænder til Ude 
førelfen af hiin Plan; hans Raad bleve hørte, og faales 
des fan Patkul betragtes ſom medvirkende Redſtab i den 
frygtelige tyvenarige nordiſte Krig, ſom nu begyndte. 
Patkul felv gif til Petersburg, Forbundet med Rusland 
blev futtet ; mindre heldig var han vaa en Misfiongreife 
i Lieffand, hvor man var for frygtſom. $ Stocholm 
erfarede man alle hans Skridt; fik at vide,  bvilfen Deel 
han havde i Kongen af Polens Manifeſt imod Sverrig, 
pg nu var fang Dom uigjenkaldeligen fældet af det ſven⸗ 
ffe Hof. Et Forfvarsffrift af ham imod dette Hof blev 
offentligt brænde i Stockholm ved Bodelens Haand, og 
han hevnede fig herover, ved at formaae Peter den ftore 
til ligeledes paa Torvet i Moſtau (1702) offentligt af 
brændeen i Stockholm udkommen Øjendrivelfe af hang 

—Skrift. Carl den 12te funde aldrig -tilgive ham diſſe 
Sfridt. Dengang var han allerede traadt i rusſiſt Krigs⸗ 
tjeneſte, og, efterat han ſom rusſiſt General⸗Krigscom⸗ 
miſſar var brugt i adffillige diplomatiffe Forretninger, 
ledfagede han Kong Auguft fom Cjarené Geſandt. J 
Aaret 1704 var han i Dres den i denne Egenſtab. Her 
behagede det ham ikke, og han erholdt paa ſin Begjering 
Commandoen over de for Auguſt beſtemte rusſiſte Hiel⸗ 
petropper ſom Generallieutenant. Han indtog Warſchau 

- 
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ved Capitulation, men maatte træffe fig tilbage fra Pos 
fon. Bu begyndte Fredsunderhandfingen mellem Aug uft 
den 2den og Carl den 12te; Patkul yttrede fin Mening 
imod Auguſt med ſtor Driſtighed, og fornærmede dermed 
denne, dog uden at tabe fin Indflydelſe. Hans Beftræs 
belfe (1705), at vinde Berliner Hoffet mod Sverrig, 
flog Feil; ved et nyt Skrift „Echo“ forøgede han fun 
den fvenffe Regjerings ad imod fin Perſon, og dette fik 
fnart Leilighed til Hevn. Han havde netop forlovet fig 
med en rig Enke efter den danſte Geſandt veddet ſachſiſke 
Hof, von Rumohr. Kong Auguſt havde Ényttet fin For⸗ 
Bindelfe med Czar Peter endnu faftere ved en perſonlig 
Sammenkomſt, da Patkul nogle Dage efter denne (Nats 
ten imellem den 19de og 20de Dec. 1705) tilligemed 13 
af hans Fortrolige blev heftet; Patkul blev førft bragt 
til Fæftningen Sonnenſtein og derfra til Koͤnigſtein. 
Enhver blev overraffet herved, og man fyffelfatte fig med 
mangehaande Formodninger. Aarſagerne, fom det ſach— 
ſiſt- polſte Hof angave hertil, vare følgende: 1) Patkul 
havde underhandlet med de keiſerlig-oſterrigſte Geſand⸗ 
tere, om at bringe 4000 Mand rusfiffe Tropper, der 
hidtil havde været i ſachſiſt Tjenefte, i oſterrigſt; 2) han 
havde foregiver for Czar Peter, at det keiſerlige Hof vil⸗ 
de erkiende Stanislaus Leßinſty fom Konge i Polen; 3) 
han havde villet ftifte Uenighed mellem Czaren og Auguſt; 
4) han havde ſkammeligen bagtalet Kongen af Polen; 
og endeligt havde han 5) correſponderet med Sverrig, og 
ſom Øjengjeld for fin Benaadelſe lovet at ftifte Fred 
imellem Sverrig og Rusland. Men Patkul felv har 
aldeles rilfærevet Kongen af Polens og hang Miniſtres 
opvakte Omfindtlighed fin Heftelſe. Auguſt blev næfte 
Aar tvungen til Freden i Altranſtaͤdt (24 Sept, 1706), 
hvis Erte Artikel faftfatte Patkuls Udlevering. Denne 
gik for fig, efterat Patkul af Gjerrighed ei ſkal have 
villet nytte adffillige Leiligheder, der gaves ham til 
at flygte. De Svenffe toge ham med fig ved deres 
Bortgang fra Sachſen; paa dette Tog ſtal han have været 
bunden paaen Kanon. Endnu paa Marſchen ved Klo—⸗ 
fterer Cafimir/ otte Mile fra Poſen, blev han af en 
Krigsret, ſom Landsforræder, dømt til Døde, og den 

— 
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zode Oct, 1707 paa den frygteligſte Maade levende 
radbræffet nedenfra opad; efter lange Piinsler bley 
Hovedet hugger af ham og Kroppen blev parteret og 
lagt paa Steile. Forſt fer Aar efter (1713), da Kong 
Auguſt igjen fom i Beſiddelſe af fin Throne, bleve hang 
Been famlede og bragte til Warſchau. Vel havde Pers 

"ter reclameret fin Geſandt af det fvenffe Hof, men uden 
Virkning. Patkuls Henrettelfe bliver altid en uudflets 
telig Plet for Carl den Tate. Voltaire dømmer ſaale— 
des om famme i fin Hist, de Charles XII: „De, fom 
i Patkul blot fee Kongen af Sverrigs Underſaat og en 
Oprorer, paaftaae, at han havde fortjent Døden. Ane 
dre, dev betragte ham blot ſom Lieflænder, og erindre, at 
han førft forlod fir Fedreneland, da han forgjeves havde 
paatalt dets Rettigheder, falde ham en Martyr for fit 
Kædrenelands Frihed. Alle femme overeens i, at hans 
Characteer, ſom Czarens Geſandt, burde havde gjort 
hans Perſon ufornærmelig. Men den eneſte Konge af 

Soerrig, der var opdragen' til et aldeles uindſtrenket 
Herredom og vant til ſamme, troede blot at have hands 
let ſtrengt, medens hele Curopa — hans Gru⸗ 
ſomhed“. 

Patmos, nu Patimo eller Patmoſa, er en liden 
af Sofolk og Munke beboet, mellem Naxos og Samos 
liggende Klippese i Archipelagus; til denne Øe ſtal 
Avoftlen Johannes være bleven forviift og her ſtrev han 
efter Foregivende fin Aabenbaring. 

Patois falder man det ſimple Folks og Bøndernes 
Dialect; oprindeligt den flette fordærvede Talemaade, 
Der brugtes af Indbyggerne i Padua, Patavium, deraf 
Patavinitet. 

Patriarcher (græff), gamle Fædre, Fadreregen⸗ 
tere, kaldes Familiehovederne for den forſte Menneſke— 
ſlegt før Syndfloden og det iſraelitiſteFolks tre Stamme⸗ 
fædre, Abraham, Iſaac og Jacob, oms Denævnels 
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fe blev fiden en Wrestitel for Overhovederne eller Præfis 
denterne i Sandhedrin, under hvilke Joderne i Perſien 
og Syrien forenede fig efter Jeruſalems Odelaeggelſe. 
Get jødiffe Patriarchat i Tiberias vedvarede hos de vefts 
ligtboende Jøder til 415 eft. Chr., det i Babylon for de 
mod Øften boende indtil 1038. Fra diffe, med for 
Magt beflædede Verdigheder i den jodiſte Kirke, gif. 
Patriarchtitelen over i den chriſtelige, hvor Bifopperne 
af Rom, Conftantinopel, Alexandria, Antiochia og 
Jeruſalem fra det ste Aarhundred faldte fig Patriarcher 
og udøvede Ordinations: og Overopfynsret over Metros 
politerne og Biffopperne i deres Provinds. Medens det 
romerſke Patriarchat opvorte filet Pontificat over hele 
Occidenten, beholde de fire fornemſte Geiſtlige i den ori; 
entalfe Kirke denne Titel, men tabte ved Saracenernes 
Erobringer den ſtorſte Deel afderes Indflydelſe. Arme⸗ 
niernes, Abysſiniernes, Jacobiternes og Maroniternes 
færffildte Kirker have endnu deres Patriarcher. Over 
de graſke Chriſtne i Tyrkiet har Patriarchen i Conſtanti⸗ 
novel Primatet, og en endnu ſtorre Anſeelſe havde det i 
der 16de Aarhundred opkomne Patriarchat over den rus⸗ 
ſiſte Kirke i Moſtau, bhvilfet Peter den ſtore netop. derø 
for igjen affaffede og forvandlede til en permanent hellig 
Synode. I den catholſte Kirke føre Erfebiffopperne é 
Liſſabon, Venedig og Aquileia Patriarchtitel, dog ſtaae 
de to ſidſte ei over andre Erkebiſtopper, men den Forſte 
har Rettigheder fom Primas af Portugal. Gandſte 
forfFjelligt fra Begrebet om denne chriſtelige Værdighed 
er Begreber af Ordet patriarchalſt. Det erindrer blot 
om Menneffeflægtens Stamfædres Tidsalder, om deres 
Gæders Uſthld og Jevnhed, om deres huusfaderlige Res 
gjerings Mildbed, hvis Sideſtykke den poetiffe Syns— 
maade af vore moderne Forhold nu blot finder i værdige 
£Landsbypræfters Liv og Virken. 

— 

Patricier kaldtes i det gamle Rom viſſe, ved Her⸗ 
komſt, re og Formue udmærfede Familier, hvoraf 
Senatorerne valgtes, Romulus inddeelte det romerſte 
Folk i fo Hovedafdelinger, Pat ricier og Plebeier. Man 
kaldte dem ſom ſad i Raadet GSenatorerne) Patres, 



| pat 273 

(Fædre) fordi man betragtede dem ſom Folkets Fædre, 
og diffes Efterkommere hed Patricier. Senatet beſtod 
førft.af 100 Perſoner, der beflædede de. høirte Verdige 
heder i Krigen og i Regjeringen og foreſtode Gudétjenes 
ften indtil 495 efter Roms Bygning. Medlemmerne 
af Raadet bleve kaldte Senatorer, af Senectus', 
Alderdom, fordi man fun valgte faadanne, der med 
Henſyn til deres Alder, ſom ef maatte være under 25 

Aar, deres Erfaring og Duelighed, ved Styrelſen af de 
offentlige Anliggender, node Folfeté almindelige Tillid. 
Ved Romulus's Krig mod Sabtnerne bleve hundrede 
Sabiner optagne i det romerffe Raad og Tarquin den æls 
dre føjede endnu til diffe 100, fom bleve kaldte patres 
minorum gentium (Fædre af denngre Familier), hvor⸗ 
imod de andre kaldtes patres majurum gentium, Sis 
den tiltog Senatorernes Antal faaledes, af bet i Auguſts 
Tid var 1000, hviffe han dog indfrænfede til 600, 
QOmendffjøndt man vilde ſikkre Patricierne deres Overs 
vægt over Plebeierne ved den dem meddeelte jus patro- 
natus (Sfytéret), faa tabtes dog efterhaanden deres 
Forrettigheder, da Borgerſtanden tiltvang fig en fulde 
fommen volitifE Lighed med Patricierne, erholdt Ad— 
gang til Oorighedsembeder, ſom Patricierne forhen havs 
de beflæder udelukkende, og da Giftermaal bleve tilladte 
mellem begge Stænder efter Aar 308 efter Roms B. 
Mu blev der intet andet Fortrin tilbage for dem end des 
reg Nedſtammelſe fra de førfte og ældfte Familier. Fra. 
denne Tid opfom en Embedsadel (nobilitas), ſom den 
erholdt, der havde bekladet cet af de tre høiefte resz 
pofter (Confulat, Pratur ellev curuliſt Xdilitet); det⸗ 
te Adelſtab gik over paa hans Efterkommere med den 
Ret at opſtille de af Vox boſſerede Bryſtbilleder af hans 
Forfædre i Forſalen (jus imaginum). Herkomſt af pa⸗ 
triciſt Familie var ei nodvendig hertil, men den forhoie— 
de Adelsrangen, ifær naar den var ledſaget af Fortjene— 
ſter. Republikens Forfald, de borgerlige Krige. og 
Snbførelfen af Keiſerverdigheden fvæffede Patriciernes 
Anſeelſe ſtedſe mere, og Roms Erobring af Gotherne, 
hvorved mange Patricier miſtede Livet, —— i Fan⸗ 

2 
J 
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genffab eller flygtede til Conftantinopel, bevirkede, at al 
Forſtjel mellem Patricier og Plebeier ophævedes. Da 
Regjeringens Sæde var flyttet til Conſtantinopel inde 
førte Conffantin den ſtore er nyt Patriciat, der blot var 
en perſonlig Wrestitel og ene kunde erholdes ved hoi 
Fodſel og udmerkede Fortjeneſter. Under Carolinger⸗ 
nes og de følgende Keiſeres Dynaſtier betegnede Patri—⸗ 
ciat en høi Værdighed, men dermed var ogſaa Overher⸗ 
redommet over Rom og ſammes Diftrict famt den pave- 
lige Stols Beſkyttelſe forbundet. Carl den ffore erholdt 
Titel af romerſk Patricier førend han blev kronet til Kei⸗ 
fer, og Henrik 4be åffatte Gregor den 7de i Folge den⸗ 
ne Bærdiahed. Inyere Tider ere viffe adelige Famili— 
er i Rigsſtæederne — kaldte Patricier, hvilke man 
dog, fordi de foreftod BOvrighedsembeder, fEjelnede fra 
Hof⸗ og Landadelen. J mange Rigéftæder havde de udes 
lukkende Ret til Pladſene i Raadet og dannede et Slags 
Ariſtokratie. Diſſe Patricier opfom i det 12te og 13de 
Aarhundred, da Stædernes Blomſtren og Frygt for 
Roverier bevægede adffillige Adelige til at nedfærte fig i 
Staderne. Men, da mange af diſſe føden forbandt fig 
med borgerlige Familier og tildeels - fyffelfatte fig med 
Landhuusholdningen, faa havde de ve! i Rigsſtaderne li⸗ 
ge Rang med gamle Adelige, menuden for dem blev des 
res Adel ei anfeet for gyldig. 

Patrimonialjurisdiction kaldes den, ſom Beſid⸗ 
derne af adelige faavelfom og andre Godſer udøve over 
Deres Underfaatter, og ſom ſaaledes er forbunden med 
ſamme, at den gaaer over til deres Arvinger og Cfrers 
fommere, | Den har fit Navn deraf, at den betragte 
ſom en til Arvegodſet (patrimonium) hørende Het, og 
er forfØjellig fra den perfonlige eller adminiſtratoriſte Ret 
deri, at denne udøves paa Embeds Vegne og i Regens 
tens Navn, hiin derimod af egen, paa Eiendommen hefs 
tende Ret. Patrimonialjurisdictionen, der var Romer⸗ 
ne aldeles ubekjendt, findes i alle de Folkeſlags Forfate 
ning, der ere af tydſk Herkomſt. Da de Tydffe, i hine 
ſtormende og raae Tider, i hvilke Selvhjelp var tilladt, 
ja endog nodvendig, ſogte at udoide deres Rettigheder 
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ſaa vidt ſom muligt, og Regjeringerne vare for afmæge 
tige til at ſette Grændfer for denne Udvidelſesſyge, faa 
tiltoge ogſaa Godseierne fig en Magt over deres Ulnders 
faatter, der overſtred Eiendoms— og Overeiendomsret— 
ten, og lagde derved Grunden til en egen Arvejuris⸗ 
diction. Denne far derfor udentvivl mere fin Oprindel⸗ 
fei en Ufurpation af landsherlige Rettigheder, endt 
en ſtiltiende eller udtrykkelig Concesſton af Regenterne, 
ſtjordt man ei fan nægte, at den undertiden, fornemmes 
ligt i fenere Tider, fan være erhvervet af dem ved udtryk⸗ 
kélige Privilegier, ved Belehning, Kjøb 26. Da Re⸗— 

genten alene overdrager enhver Jurisdiction, og den Un: 
derfaat, dervil udøve famme, maa have erholdt Jet ders 
til af ham, faa følger deraf, at Patrimonialjurisdictio— 
nen grunder fig paa Landsherrens udtrykkelige og ftiltiens 
de Conceffion, og tillige, ti tvivlfomme Tikfelde, inds 
ſtrenker fig til den [lavere Jurisdiction, fordi den piinli— 

gei aldre Tider anſaaes for en faa vigtig Hoihedsret, af 
den ef meddeeltes Privatperſoner. Den maa ti enhver 
Henſeende være underordnet Statens høiefte dommende 
Magt og Opſigt, der fan ftraffegrove Misbrug med 
Rettens Ophæevelſe. Denne Patrimonialjurisdiction 
pleie Godseierne, da de ſſelden ere Retskyndige at lade 
beſtyre ved egne af dem udnævnte juridiffe Perſoner, 
fom i deres Fremgangsmaade maae følge Landets Love. 
SY de. flefte Lande maae de dog bekreftes af Regenten, 
hvorved de fane. Characteer af offentlige Embedsmænd. 
Godsherten fan derfor ei egenmægtigen give dem Af—⸗ 
feed; men de kunne blot affættes efter Lov og Dom for⸗ 
medelſt flet Embedsforelſe. Jovrigt maa Godseieren 
indeftaae for denne Dommers Handlinger. J de nyere 
Tider har man meer end forhen drøftet Sporgsmaalet 
om Henſigtsmasſigheden af Patrimoniaijurisdiction; og 
det fan vel ingen Tvivl være underkaſtet, at det var bed⸗ 
re, hvis den funde ophæves, hvor den endnu finder Sted, 
da den giver Anledning til Misbrug og hindrer — 
i hele Statens Juſtitsforvaltning. 

Patrimon ium Petri, Peters Arvedeel, kaldes 
Endeel af Kirkeſtaten eller den pavelige Provinds, ſom 

J 
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Keiſer Conffantin-t det 4de Aarhundred Æal have ſtjen⸗ 
fer Paven, men ſom førft egentligt i Begyndelſen af det 
12te Aarhundred tilfaldt Paverne, ſom en Gave af 
Grevinde Mathilde af Tuſcien. 

: Patriot, Dette fremmede Order kommet til os 
af Middelalderens Latin og et i fin oprindelige Betyd⸗ 
ning. Thi Patriota er nærmeft fun en Indfodt & et 
Land, modfat Peregrinus, den Fremmede5: den, der 
ei har nøgen Borgerret i det Land, hvor haner fremmed. 
Men, da denne Borgerret, hvad, enten den er erhofdt 
ved Fodſel eller Fortjenefte, et blot giver Rettigheder, 
men ogfaa uoplsſeligen Énntter til det Samfund, der 
vædligeholder og beÆntter famme, da ethvert Medlem 
fun maa betragte fig fom en Deel af det Hele og unders 
ordne det Almindelige det Særdeles og Egne; faa tigger 
der vift nof ogfaa i Ordet Patriot det fFjønne Begreb 
om en Mand, der er det Land, hvori han har Borger— 
ret, fuldkommen og med Troffab hengiven. Det hele 
Begreb omen Patriot ligger i Ordet Borger, ſaavel⸗ 
ſom alerede i det romerſte Cives; og hos vore Forfædre 
var det høie Ord „Mand“ ligebetydende med det und⸗ 
værlige fremmede Patriot, Dette Ord er i de nyere 
Tider ofte misbrugt, ”deels om ſaadanne, der under 
udvortes Skin af Fadrenelandskjerlighed blot føgte des 
reg egen Fordeel, deels om dem, fom i farlige Folkebe— 
vægelfer bave fat fig i Spidſen af et Partie, der troer 
eller fynes at forfægte Samfundets Rettigheder, og 
Patriot bliver ſaaledes ofte det famme ſom Demagog els 
ler Folfeleder. Dog bruger man det vift nof ogfaa i den 
ædlefte; Betydning, og forftaaer ved Patriot den, der 
foretrekker der almindelige Vel før fit eget, - hvem intet 
Offer for Fadrenelandet er for ſtort, fom i Ord og Daad 
bevifer fin Kjerlighed for den Stat, «hvori han er Bor 
ger, ſom i Nodens faaveljom i Slædens Dage med lige 
Iver virfer for Fædrenelandets Veſ. Ordet Kæs 
drenelandsven har omtrent ſamme Betydning. Af Pas 
friot kommer Tilbageordet patriotiſt, ifødrenelandfes 
findet eller fedrenelandſt. Patrioten maa imidlertid 

noie vogte fig. for at blive uretferdig mod Fremmede; 
i i 
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hans Patriotisme er da ei længer ægte, og grunder 
fig paa indſtrenkede Begreber og Fordomme. For 
Ordet Patriotismus have vi Fadrenelandskjerlighed, 
Borgerdyd, ligeſom Romerne brugte amor patriæ, 
Man har brugt Ordet Patriotismus ſom Modfæts 
ning til Cosmopolitismus (Kierlighed til det Hele), 
ſtjondt der vel i Grundeu ei er nogen Modſaetning 
i. Vi elſte og gavne Fadrenelandet, hvor vi finde 
det; for det Land der ſtjenker os Beſtyttelſe virke 
vi, eller bør vi virfe efter bedſte Cvne, og vi vilde 
upaatvivleligt gjøre det for det Hele, hvis vor $ndz 
ſtrenkelſe tillod os det. Hvad vi virke til Held og 
Gavn for det Samfund og den Kreds, vi nærmeft 
ere forbundne med, virfe vi desuden for det Hele, 
hvoraf hiint jo ev en Deel. Man har ment, af 
Patriotismus blot funde finde Sted i Friftater, og 
vift nok ſynes det ſom diſſe have ſtjenket os de meeft 
ophoiede Exempler paa denne Dyd. Hvilke ſtore 
Monſtre paaOpoffrelſe for Fadrenelandet finde vi ikke, 
faavel i de gamle Friſtater, ſom i Schweiz, Neder— 
Tandene ꝛc. Dog fan unægteligt Patriotisme, Kier— 

… lighed til Fædreneland og Medborgere, i lige Grad | 
finde Sted i Monarchier, hvor Conftitution og Love 
ſikkre Borgerens Rettigheder, og hvor Regenten blot 
er Retferdighedens Aaandthæver og Beſthtter af Fol- 
kets Sikkerhed og Selvftændighed. Kun i Defpotier 
er ingen Patriotisme tænfelig; fder er alle Slaver, 
fom ene handle efter Defpotens Vink; og dette er de⸗ 
res hoieſte Lov og eneſte Maal. 

Patriſtik kaldes den Videnſkab, der gjør Kirke⸗ 
fedrenes Liv, Skrifter og Lerdomme til Gjenſtand 
for et eget Studium. Bette er den vel befværlige, 
men ogfaa lønnende Vei til Hovedfilderne for den 
chriſtne Læres og Forfatnings Hiſtorie i de førfte fer 

Aarhundreder. 

Patrize kaldes det af Formſtjereren forfærdiges 
de Stempel, —— man, ved at flane ſamme ind 
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i en blødere Maſſe, forfærdiger Matrizen (fee denne Ar⸗ 
tikel). Patrizen indeholder * ſom ſtal fremſtilles, 
omvendt. 

Patroklus, Achilles's beromte Ven, var en Son 
af AXraonauten Menoͤtius og Schenele. Uden Forfæt 
dræbte han i Opus ved Kaſtelegen Amphidamas's Søn, 
Cleoſonymus. Hans Fader unddrog ham Hevnen ved 
Flugten og bragte Drengen til Peleus, der modtog ham 
venfEabeligt, og opdrog barn fom fin Søns Legebroder. 
Han fulgte med hans Søn Achilles til Troia, men blev 
uvirkſom ligefom hans Ven, da Achilles i fin Vrede af⸗ 
holde fig fra Kampen. Tilſidſt trængte Noden for 
ſterkt, og Achilles tillod, at hans Ven Patroklus drog 
ud i hans Ruſtning. Kampen var i Forſtningen glime 
rende, men, efteraf Apollo havde bedøvet ham, maatte 
han bukke under for Hector, Grakerne reddede Liget, 

begravede det med megen Pragt og anftillede Hoitide⸗ 
ligheder, Gvorvaa Achilles befluttede at hevne fin see og 
derpaa følge ham i Døden. i: 

Patron betyder i Almindelighed en Beſtytter og 
bruges ofte ſpnonymt med Velynder. Det latinſke 
Ord betegnede i den romerſte Republik en Patricier, for 
faavidt denne havde taget en eller flere Borgere af Plebei⸗ 

erne under fin Beſkyttelſe, for at være diſſe, der kaldtes 
hans Clienter, til Raad og Biſtand med fin Anfeelfe og 
Indflydelſe (See Patricier og Client). Da Rom ale⸗ 
rede havde lagt Grunden til fir Verdensherredom og uns 
dertvunget manage fremmede Folk, vare fornemme Ros 
mere vel endog. Patroner for hele Stæder, ja hele Pro⸗ 
vindfer, og dette Patronat gif endog i Arv i de patrici⸗ 
fe Fami ier. Saaledes vare Claudierne Lacedemonier⸗ 
nes Patroner; Marcellerne Sicilianernes ꝛc. Denne 
Indretning var faa meget mere velgjørende, da den fifs 
fredede fjernere Stæder og Provindſer de troeſte og iv⸗ 
rigfte Sagførere og Beſkyttere uden ftore Opoffrelſer. 
Dog faldte ogfaa Romerne Enhver, der førte en Sag 
for Retten for en anden, uden at ftaae i ſamme Forhold 
til ham ſom en Patron til fin Client, Patronus, der of» 
fe var eensbetydende med Advocater, undertiden forſtjel⸗ 
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"lig fra denne, der tit fun var Raadgiver og Taler for 
Retten, medens hiin vifte fig fom den egentlige Sagfe⸗ 

rer. Denſchriſtne Verden heholdt den almindelige Be⸗ 
tydning af Patron ſom Beſtytter, men i mangfoldig 
Anvendelſe og ſerdeles Forhold. JF Mitdelalderen blev 
Skytshelgenen for en Kirke eller er Klofter en Stad el⸗— 
fer Provinds, ja endog den Helgen, fom en enkelt 
Mand fornemmeligt anbefalede fig til, faldet Patron, 
og f denne Betydning bruges endnu Ordet i den romere 
fe Kirke. Man betegner og med dette Ord Beſidde— 
ren afen Grundeiendom, Gvortil en Kirke hører, over 
hvilfen Kirfepatronen har viffe Rettigheder. Patron er 
nærmeft fun Kirkens Beſkytter, og Patronat Beftyttel⸗ 
ſesretten, fom i den ældre Kirkes Tider anſaaes for fære 
deles hæderlig ug fortjenſtlig. Patronatsretten (jus pa- 
trønatus) ſtræekker fig faavel til Beſattelſen af de geiftz 
lige Embeder og de ſamme underordnede Skolepoſter, 
fom og til Medforvaltningen af Kirkeformuen, og har 
famme Grund fom andre Lehnsrettigheder. J den 
chriſtne Kirkes forſte Aarhundreder, da Rige og Mægs 
tige ventede Berømmelfe og Belſignelſe deraf, at de” 
ſtiftede Kirker og Capeller, og tit endog rigt udſtyrede 
diſſe med liggende Grunde eller andre viffe Indtagter, 
forbeholdt de fig åg Familie Deel i Geftyrelfen af Kir- 
keformuen og Kirkens færdeles Anliggender. Men Kir—⸗ 
fen eller Geiſtligheden tilſtod villigen flige Stiftere af 
nye Kirker eller Fornyere af forfaldne og sdelagde Kirs 
fer hiin Ret,” fordi det i og for fig ſelv ſyntes billigt og 
udvidede den, faavidt muligt, for at opmuntre til lig—⸗ 
nende Foretagender. Vel turde Patronen ei beſtemme 
en af ham ſtiftet eller begavet Kirke, naar denne engang 
af Biſtoppen var indviet til fin hellige Beſtemmelſe, til 
et andet Hiemed, heller iffe ved Retten tilbagefordre den 
føjenfede Gave, men Deeltagelſe i Forvaltningen og felv 
Overopfigt over Kirkeiendommen tilſtodes Patronen og 
hans Efterkommere, dog uden Skade for de hoiere bi⸗ 
ffoppelige Rettigheder. F det Tilfælde, at Patronen, 
efter Kirkens Fuldforelſe, forarmedes, havde Kirken 
den Forpligtelſe at underholde ham af dens Formue, og 
felv hans Familie og Efterkommere ſtulde have ſamme 
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Ret til Kirkeformuen, "dog uden Fare for Kirkens Ved⸗ 
varen. "Derimod blev det en Forpligtelſe for Patros 
natsfamilien, faalænge'den ei felv frafagde fig Dafronae 
tet, at førge for Kirkens Vedligeholdelfe, felv hvis Kir⸗ 
fen var forarmet, Alerede fidligt fandt man det nøds 
vendigt at ſette lopmasſige Grendſer for Patronens 
Ret over Kirkeformuen, beſtemme de Udgifter, ſom 
ban egenmægtigen turde gjøre af ſamme og beſkytte Kirs 
ken felv og den [ovmæsfige geiftlige Magt mod vilfaarlis 
ge Indgreb. Dette var faa meget vigtigere, da mange 
Patroner, et i den frommeſte Henſigt, men af Egennyt⸗ 
te byggede Kirker, da de tænkte af tilegne fig en betyde 
lig Deel af de rige Gaver, der tilfalde nye Kirker, liger 
fom og de i den ældre Kirke ſedvanlige, af Menighedens 
Medlemmer givne Oblationer (Gaver, der almindelige 
vare beftemte til Menighedens Fattige og til Kirfebes 
tjenternes Underholdning) kunde lokke mangen Egennyt⸗ 
tig til at fEaffe fig arvelig Deel i ſamme. Til denne 
Patronens Ret kom fiden endnu den, at han, ved Be—⸗ 
fættelfe af de geiftlige Embeder, der hørte til den af ham 
ftiftede eller doterede Kirke, ſaavelſom hans Arvinger 
fEulde have en afgjørende Stemme, dog aldeles ikke nos 
gen egentlig Collaturret. Thi denRet at vælge og falde 
Geiſtlige, tilkom blot hele Menigheden eller det ſamme 
vepræfenterende Ældftes Raad (Presbytercollegium), 
eller Biffoppen og blev aldrig ubetinget overdraget en 
Privatmand. Forſt overdrog man maaſtee denne Ret 
fun til Biſkopper, der ſtiftede enKirke i et fremmed Stift, 
paa et Sted, der havde perſonlig Intereſſe for dem, og 
der erholdt Collatur, ſom Stiftets Biſtkop ſelv frafagde 
fig; famtidigen gif ſandſynligviis famme Ret over til 
de verdslige Kirkepatroner. Denne Deel af Patronats⸗ 
retten udvidede fig ifær i Middelalderen, da de mægtige 
Store og adelige Grundeiere, ligeſom Fyrfterne, eve 
holde det Fortrin, at vælge og lønne egne Capelgeiſtlige 
(Capellaner), ſtjondt ei uden Biffoppens Samtykke, 
der og beholdt Overopſyn over Capellanerne. Ligeſom 
Capellerne ftedfe mere udvidede fig til Landsbykirker, 
ſyntes Valgretten ogfaa ved diſſe at tilfomme Godseie— 
ten, og felv Parochialkaldet, fom'i Forſtningen blot, 
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Biſkoppen maatte befætte, gif undertiden, naar Gods— 
eieren paatog fig Kirkens Yftandfærtelfe eller Forſorgel— 

fen af Parochen, for hvis Underholdning Domfirfen el—⸗ 
lers fulde førge, over i hine Landsbyfirfers Forhold, der 
vare opkomne af Hofcapeller, ſaaledes, at en ſtor Deel 
adelige Godseiere erholdt en vidtudſtrakt Patronatsret 
over deres Kirker. Men aldrig har den catholſke Kirke 
tiltaaet Patronatsherren egentlig Beſattelſesret, og 
proteſtantiſte Confiftoriers Forordninger bevidne, at 
heller ikke den evangeliſke Kirke hav erfjendt en ſaadan 
Ret. Det Væfentligfte ved Patronatsretten er Pra— 
ſentationsretten, i Følge hvilken Patronen [tør foreflaae 
det geiftlige Collegium en Candidat til der ledige geiſtlige 
Embede, og Kaldéret, fom han dog ei er befoiet til at 
udøve før den foreftillede Candidat er antaget af den 
hoiere Oorighed. J denne Betydning er han da Col: 
lator, og har ſom faadan en faa meget mindre ind— 
ſtrenket Ret, da intet fan være hans Valg i Veien, 
naar den geiſtlige Ovrighed ingen. Indvending gjør 
mod Candidatens Verdighed. — Men det famme, 
ſom tilfommer den enkelte Patronatsherre, tilkommer 
ogſaa Magiſtrater og Corporationer, der have Pas 
tronatsret. Patronen har desuden adſtillige Forret— 
tigheder og Fordele, ſom dog ei allevegne ere de ſam— 
me. Patronatsretten ev almindeligt bunden til 
Grudeiendommen, og tilhører Familierne, faalænge de 
ere Beſiddere. Under viſſe Omſtaendigheder, naar f. 
Er. Patronens Godſer belægges med Sequeſter, eller 
Retten er ftridig mellem flere, indtræder en Suſpen⸗ 
fion for Patronens Perſon "men ci. for de tilfommens 
de Arvinger, ſaafremt de ei ere i ſamme Tilfælde, og 
Ovrigheden udøver ,imidlertid hans Ret. Under ans 
dre Omſtendigheder f. Er. ved Simonie 0: Salg 

” af de geiftlige Embeder m. m. kan Patronatsretten 
aldeles tabes. 

Patrone, en Model, et Monſter, hvorefter nos 
get gjøres, i mangehaande Betydning. Saaledes fan 

der betyde det Papiir, Hvori man fommer det til et 
Skud nødvendige Krudt, undertiden ogſaa Kugle 
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Pau, en velbygget Stad i Franferig i det føre 
rige Bearn, ligger ved Floden Gave de Pau i Nedrepyr 
renæerneg Departement. Den indeholder 38500 Indbyg⸗ 
gereog har Klædes, Lerred⸗, Lommetorklade⸗ og Hatte⸗ 
manufacturer. Her forfærdiges og en beromt Sminke. 
Fordum refiderede Kongerne af Nedre-Navarra i Pau, 
hvor ogfaa Henrik 4de ev født. J Aaret 1721 ſtif⸗ 
tedeg her et AÉcdemie for Kunſter og Videnſtaber. 
Egnen har god Viinavl. ; 

Pauke (Tympano) kaldtes i — Tid et⸗ 

sø ed 

hvert med Skind overſpendt huult Legeme. Nu 
forffaaer man derved fun den oprindeligen krigerſke 
Kjedelpauke, der beftaaer af en Kobber⸗Kjedel, hvors 
over ved et Jernbaand er fpændt en garvet Huud, 
fom ved Jernſtruer fan ſtemmes hoiere og dybere, og 
ſlages med et Træplectrum, kaldet Hvirvel. Pauken 
er egentligt beſtemt til at danne Grundſtemmen til et 
Trompetchor. For nu at erholde Tonartens to Hor 
vedtoner, af hvilfen der bleſes, nemlig Tonica og 

Dominante, betjener man fig af to Pauker af. for⸗ 
ſtjellig Storrelſe, af hvilfe den mindre ſtemmes i 
Hovedtonen, men den ftørre i Dominantené dybere 
Octav. Paukeſlageren pleier ei at angive de fores 
ffrevne Moder enkelt, men med viffe Slagmanerer, 
fom ten fimple, den dobbelte, Hvirvelen, Dobbelthvirve⸗ 
len ꝛc. Su betjener man fig og af Pauken i Orchefteret, 
i Kirkemuſikken og andre fleerſtemmige Muſikarter. 

Paul (Vincent de), Stifter af Miſſionens Præs 
ſteſtab, blev født 1576 i Landsbyen Povi i Frankerig, 
ftuderede i Touldufe, erholdt efter mange underlige Lyk⸗ 
keforandringer et Kald i Clichi, og giftede 1626, ved 
Hjelp af en rig og from Dame, en Miſſionscongre⸗ 
gation, hvis Medlemmer vare beftemre til at prædife 
Evangelium for de Fattige, og ifær tilbringe otte Maas 
neder af Aaret blandt Landalmuen, ſom Sjeleførgere, 
Fredsſtiftere, Sygepleiere og ſom Sædelighedens Befor⸗ 
drer paa alle Maader. Derfor ſtulde de i Falledsſtab 
epvæffe hverandre indbyrdes til en følgeværdig og 
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opbyggelig Opforſel, og endeligt underſtotte dem, der 
dannede fig til Landébypræfter, til diſſes tilkommen— 
de Kald, ved deres. Kundffaber og Erfaringer. Des 
reg Hovedſede var Stifteiſen St. Lazarus i Paris, 
hvoraf de ogfaa erholdt Navnet Lazarifter. Men 
forſt efter Stifterens Død, ſom paafulgte 1660, 
have de udvider fig og viift en ſerdeles mangeſidet 
Virkſomhed. Vincent de Paul blev efter ſin Dod op⸗ 
tagen blandt Helgene. 

Paul I, Petrowitſch, Keiſer og Selvherſker over 
alle Ruſſer, blev føde den 1ſte Oct. 1754. Hans Fader, 
dengang endnu Storfyrſte, fiden Keiſer under Navn af 
Peter 3die, vilde ſenere ei erfjende denne Prindſes Føde 
ſel for retmæsfig og udnævnte derfor under fin forte Res 
giering Prinds Iwan til fin Efcerfolger. Men, da Wes 
fer, efter fort Tids Forlob, miftede Rige og Liv, og Cas 

tharina II, kom paa Ruslands Throne, blev hendes dens 
gang ni Aar gamle Søn Paul, ved Iwans beleilige 
Død, igien befræftet i fine Rettigheder til Thronfølgen, 
og Catharina giorde alt for-at befæfte Rigets eneſte Års 
vings vaflende Sundhed ; hun betragtede ham med Rette 
fom fin Thrones faſteſte Stytte, da Ruſſerne med five - 
Kierlighed og Haab hængte ved denne indfødte unge Fyrs 
ſte. Dog var det og Moderens Villie, at Sønnen gand⸗ 
ſte fulde opdrages efter hendes Planer og Henſigter for 

. at iffe en for hende maaſtee ffadelig Mening ul 
de rodfæfte fig hos ham. Derfor erholdt Grev Panin, 
en hende gandſte hengiven Mand, Plads ſom Overhovs 
mefter hos den unge Storfyrſte; under ham beførgede 
Apinus Prindfens Underviisning. Hans ulykkelige Far 
ders Skiebne forenet med den Tvang, hvori Keiſerinden 
holdt ham, gav Pauls iovrigt aabne Characteer ſnart en 
vis Haardhed og Mistroe, hvortil han faae fig faa meget 
mere tvungen, fom han i modnere Mar fandt fig paa 
alle Sider omgiven af Lurere for hang Moders Iver⸗ 
fyge, hvilke ei undlode at forebringe hende ethvert Ord 
og hver Handling af Storfyrſten. Dog afholde denne 
Strenghed ei Paul fra, ſtedſe i Catharina af ære fin Mos 

s 
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der, og kun ſielden yttrede den livfulde Prinds de dybt i 
hans Bryſt indfluttede Tanker. Hans Ligegyldighed mod 
Qvindekionnet bragte Catharina paa den Fermodning, at 
Paul havde nogen legemlig Mangel ligefom Peter den 
3die, og for ar erfare dette, overdrog hun en Froken ved 
fit Hof (en poll Dame Sophie Cz. . .) at nærme fig 
ham. - Denne adlød Keiſerindens Villie, og en Søn, 
fom Peter avlede med hende og fom fiden blev Gardeoffi⸗ 
cier, overbeviifte Catharina om. det Ugrundede i hendes 
Formodning. Denne Søn erholdt Navnet Simeon Wes 
liksi. Nu tankte Catharina paa at formæle Paul, og 
hendes Valg falde efter nogen Betenkning paa Prindſeſſe 
Wilhelmine af Heſſen Darmſtadt, fom med fin Moder 
og fine ro Soſtre, paa Catharinas Indbydelſe var kom⸗ 
men til Petersburg. Wilhelmine erholdt ved hendes 
Overgang til den græffe Religion Navnet Natalia Alex⸗ 
iewna, og Formalingen paafulafe den 10ode Oct. 1773. 
Mæfte Aar ledfagede Paul fin Moder til Moffau, ved 
hvilken Leilighed Andreas Raſumowſkty gav Storfyrften 
Vink til hurtigt at fomme paa Thronen, hvilfet denne 
dog edelmodigen forkaſtede. Raſumowſkys Plan blev 
dog et fEiult for Keiſerinden og hun føgte ved Skinſyge at 
underarave hans Venſtab til denne driftige unge Mand. 
Dog flog Mistanken ei Rod i Pauls Siel, men hans Ge⸗ 
malinde beſluttede derfor at hevne fig paa Catharina, 
hvorfor hun indlod ſig i em Brevvexling med Raſumow⸗ 
ſty, men døde før Planen kom tik Modenhed, ei uden 
Mistanke mod Catharina... Paul bedrsvedes meget ved 
fin Gemalindes Død, og, da han nu ſelv begyndte at fatte 
nogen Misranfe mod Raſumowſkys Forhold til Natalia, 
faa blev Yadlingen fjernet fra Hoffet og førft fendt til 
Venedig, fiden til MNeapel ſom Geſandt. For faafnart 
muligt igien at formæle fin Son, føgte Catharina Fors 
bindelfe med det wuͤrtembergſte Hof, og Prinds Henrik 
af Preuffen, fom netop dengang var i Petersburg, paas 

" tog fig den Forretning, ved fin Broder Frederik 2den, af 
opheve den wårtembergfEe Prindſeſſes allerede indledede 
Forbindelfe med Arveprindſen af Heſſen Darmſtadt. Paa 
Frederik 2dens Indbydelſe reiſte nu Paul, ledfaget af 
Fyrſt Romanzow til Berlin. Her traf han den ham bes 

; i 
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ſtemte Prindfeffe, der behagede ham faa meget, at han 
ſtrax befluttede fin Formæling med hende, og vendte efter 
en Rakke af Fefter, ſom Frederif gav ham for at forbinde 
fig den rusſiſte Thronfølger , tilbage til Petersburg, 
hvorhen fort derpaa Dorothea Auguſta Sophie af Wüͤr— 
temberg fulgte Gam og antog nu Navnet Maria Fedo— 
rowna, hvorpaa Formalingen gik for fig den 7de Oct, 

. 2777. Af dette Ægteffab fremkom de to Storfyrſter 
Alexander og Conſtantin. Den huuslige Lykke, Prinds 
ſen nu nød, forbunden med Udfigt til en Reiſe igiennem 
Europa, trøftede ham over den næften flaviffe Tvang, 
hvori Keiſerinden holdt ham; fun udelukkede ham fra 
alle Regieringsforretninger og gif heri ſaavidt, at har, 
ſom Storadmiral for den rusſiſte Somagt, ei engang 
turde beføge Flaaden i Kronſtadt. J Aaret 1780 tils 
traadde Paul den forønffede Reife i Selſtab med fin Ge⸗ 
malinde. Det fyrftelige Par beføgte nu Polen, Tydſt⸗ 
land, Italien, Frankerig og Holland, og vendte efter 
12 Maaneders Fraværelfe tilbage til Gaiſchina, Stor⸗ 
fyrſtens ſedvanlige Opholdsſted. Her hendrev Paul Tis 
den i ufrivillig Uvirkſomhed, da hans Moder hverken 
tillod ham at bivaane Krigen imod Tyrkerne eller paa an⸗ 
den Maade befymre fig om Statsanliggenderne. Vel 
deeltog Paul for en fort Tid i Krigen mod Sverrig i Fine 
land, men vendte fnart mismodig tilbage i fin Eenſom⸗ 
hed, da han ſaae, at han ogſaa her aldeles var berøvet 
fin frie Villie. Imidlertid begyndte den i Frankerig uds 
brudte Revolution at ſyſſelſette det petersburgſte Cabis 
net, faa meget mere da en Mængde franffe Flygtninge 
vendte fig til Rusland, hvor de i der Hele bleve meget 
gunftigt modtagne. Paul var ftrar paa de mod Frankerig 
forbundne Fyrfters Partie. Skiont Catharina ei yndede 
de nye franfiffe revolutinere Grundſetninger, troede hun 
dog ei af gigre ilde, naar hun lod de to hende alene fars 
lige Magter i Curopas Pfterrig og Preuſſen, ſvakke fig 
noget i denne Kamp, og, da hun fiden følte fig tilboielig 
til at tage en mere virkſom Deel i hiin Strid, overra— 
fede Døden hende den gde Nov. 1796, hvorved Paul 
fom paa Thronen. Vel fandtes der et Teftamente, hvori 
Keiſerinden af ubilligt Had og Mistanke til fin Son, vil⸗ 
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be udeluffe ham fra DEER, Fe TEARS for hendes Son⸗ 
neføn Alexander, men det talrige Partie, ſom Paul (19: 
dei Riget, og Folkets Kierlighed til ham, "bevægede ;Zo- 
temkin til et at fomme frem med dette Teſtament, fom 
var underffrevet af mange Store, og han var tvertimod 
den Førfte, der beretrede den nye Aerffer hang Moders 
Dod. Pauls førfte Foretagender ſom Regent vare Vels 
gisrenhedshandlinger, fuldbragte i Følelfen af Glæden 
over, endeligt at fee fig frie,  Tvertimod det paa ham 
givne Exempel fod han fin Søn Alexander ftrar tage Deel 
i Forretningerne, og fin ulykkelige Faders, Peter den 
3dies Lig, under høitidelige Exequier biſette i Keiſernes 
Gravfielder, en Wre, fom endnu ei var vederfaret den 
ulykkelige Monarks Levninger. Tillige fremkom han igien 

med den gamle Rigslov, i Folge hvilken Ovindefiønnet 
var udelukket fra Thronfolgen i Rusland og lod ſamme 
igien træde i Kraft, ved en i Moffau, unter hans Kro⸗e 
ning udftedet Ukaſe. Fredelffende føgte han at udbrede 
Fred og endte Krigen mod Perſerne; hanyttrede ogfaa høit 
fir Mishag over fin Moders Fremfærd mod Polen og lss⸗ 
gav mange af denne Nation, der opholdt fig i. rus 

Fangenſkab. Men den Tvang, der havde forbirtret Pauls 
Ungdomsaar, havde for beftandigt den ſorgeligſte Indfly⸗ 
delfe paa hans Liv, og de mangehaande Misgreb, ban 
giorde fig fyldig i, udſprang for Størftedelen af denne 
Kilde. Hans Beſtemmelſer angaaende udenlandſte Søs 
gers Indførelfe i Riget, faavelformmangaaende fremmede 
Reiſende, beviſe meer end tilſtrekkeligt denne Fyrſtes, 

"ved mangehaande KrænÉelfer opirrede da formorkede Sin⸗ 
delaug. Dette fremlyſte og af hans Fremgangsmaade, 
da han tiltraadde Forbindelſen imod Frankerig. Han 
fendte en Hær af over 100,000 Mand mod Franz 
kerig. Denne fægtede deels i Italien og Schweiz, 
under Suwarow og Korſakow, deels i Hollands. 
Suwarow tilkjempede fig vel mange Seire, men ef⸗ 
terat ten rusfiffe Armee efter Nederlaget ved Zuͤrich 
vae ſammenſmeltet til det Halve, og en Landgang - 
paa Holland i Forbindelfe med Englænderne var 
mislykket, begyndte Paul at fatte Mistroe til den 
oſterrigſte Keifer og endnu mere til England og. den 
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daværende Miniſter Pitt. Bonaparte benyttede fig klo⸗ 
geligen af Omſtendighederne, og fmigrede den rusſiſte 
Keiſers Stolthed, hvorfor denne lod fine Tropper træffe 
fig tilbage ng vifte fig fra denne Tid ligeſaa mistroifE 
mod England , fom forhen imod Franferig. Denne 
Sindsforandring gik faa vidt, at Ludvig 18de, faavels 
fom alle franffe Emigrerede maatte forlade det rusſiſte 
Rige og han ophævede endog den Penſion han hidtil - 
havde betalt til den ulyffelige Bourbon. Tilde mærf- 
værdigfte Træf i Pauls Characteer hører, før hiin for— 
nævnte Sindsforandring indtraf" fos ham, hans Ops 
førfel mod Spanien og Maltheſerne. Han erflærede det 
førfte Rige Krig paa en Maade, fom om Kronen Spas 
nien var dét rusſiſte Scepter underfaftet paa famme 
Maade ſom Fyrfterne ved Caucaſus. Dog havde det ei 
andre Følger end nogle Handelsſtibes Confiſtation. Ogz 
faa mod Nord⸗Tydſtland antog han et lignende Sprog,” 
dog bragte Preuſſens alvorlige Ytringer ham fnart paa 
andre Tanker. Mod Maltheſerne opførte han fig 
derimod gandſke anderledes, J dem faae Paul, fom i 
en noie, ridderlig Adelsforbindelſe, en ſterk Støtte for 
Thronerne, og værdigede den derfor fin ſerdeles Beſtyt⸗ 
telſe, hvilken han udſtrakte faavidt, at han endog, da 

"Friherre v. Hompeſch nedlagde fin Vardighed, lod fig 
erflære for Ordenens Stormefter (1 6de Dec. 1798), ei 
uden Modſigelſe af Paven og flere Magter. J denne 
Egenſkab bragte Maul et Vark iſtand, ſom med Rette 
vakte Alles Forbauſelſe, en Freditractat mellem den ot⸗ 
tomanniffe Port og Johanniterne paa Maltha, og Vers 
den fane det overraffendeS fuefpil, atTyrferne i Forening 
med deres Stammes og Troes Fiender Ruſſer og Malthe— 
fer kſempede mod deres gamle Venner de Franſte. End— 
nu mindre erhvervede Paul fig fine Underſaattets Kjer— 
lighed ved Maaden, hvorpaa han fyrede Rigets Indre. 
Vel ſtinnede ogfaa her, i de uretfardigſte og vilkaarlig— 
fte Handlinger, hans alvorlige Iver for Retfærdigheden 
ſelſomt nok igjennem, hvilken ædle Følelfe, desværre, 
alt for ofte faa aldeles blev misledet, ved den dengang 
hans Characteer paatrykte voldſomme ——— faa at 
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de fleſte af hans Underſaatter og Samtidige i ham blot 
ſaae en mork, følesles Thran, hvilken Dom dog Paul 
paa ingen Maade fortjente; og han vilde viſt nok under 
andre Omſtendigheder og en anden Ungdomsdäannelſe 
bleven en god Regent. Den Strenghed, ſom han troede 
at maatte anvende, for at holde de til Thronforandrin— 
ger faa tilboielige ruſſiſte Store i Tsomme, tog naturs 
ligviis til i det Forhold; han ſtodte paa Vanſkeligheder 
i fine Planers Udførelfe; og, ſtjondt Gan af Naturen 
ei var uden Mod, kom det dog endeligt ſaavidt, igjen 
en Følge af hang Aankskrafts tidligere Undertryffelfe, 
at han ſmaaligen, udenfor fig ſogte Stotterne for fin 
Storhed ijammerligt Ceremoniel, hviife han, ved mes 
re ſamvittighedsfuld Veiledning vilde have fundet i fig 
felv. Men, hvor fvage flige Støtter ere, bevifte hans 
førgefine og voldfomme Endeligt, ſom fandt Sted Nats 
fen imellem den 13de og 14de Marté 1801. Et Hos 
vedtræf i Pauls Characteer var uſtyrlig Hidſighed, hoore 
ved han ei alene blev frygtelig for fine Underſaatter, men 
ogſaa for fin egen Familie. — Daar denne Hidſighed et 
havde Overhaand hos ham, var han mild, -velvillig, 
menneſtekjerlig, ſogte at erftarte tilføjet Uret og var en 
øm Fader og WEgtemand, hyvilket ſidſte dog ei afho dt 
ham fra at ſtienke andre Fruentimmer fin. Tilbøielighed, 
fom Mad. Chevaliers Exempel bevifer. "Den af ham 
(maalkee i ſatiriſt Henſigt) til alle Europas Monarcher 
udſtedede Udfordring bidrog ei lidet til at bekrefte de om 
ham i Omlob bragte Ideer og Meninger. 

Paulitianer fee Secter. 

Paulus var den berømtefte og meeft fortjente blandt 
Apoſtlerne. Fodt af jødiffe Forældre, der boede i Thar⸗ 
ſus i Cilicien og af hvem han arvede romer Borgerret, 

” erholdt han tidligt en lærd Dannelfe, gif ſom Yngling 
til Jeruſalem og blev der indviet i den jodiſte Skriftfor⸗ 
tolknings og Traditions Studium af Gamaliel, een af 
de beromteſte Rabbinere paa Chrifti Tid. Han ſtaffede 
fig og, fom hans Breve udvife, er noie Befjendt fab 
med de graſte Digtere og Philoſopher; men drev tillige, 
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efter de jødiffe Lærere Skik, et Haandvark, ſandſynligt 
Tapermagerie, hvorved han fiden erhvervede fig Under⸗ 
holdning paa fine Reiſer. Udmarket forbereder til Læs 
reembedet optraadde han offentligt førft nogle Aar efter 
JZeſu Død, ſom Tilhænger af den pharifæiffe Sect, og 
Forfolger af den nyopfomne Chriſtenmenighed, til hvis 
Undertruffelfe det høje Raad brugte ham i og uden for 

Jeruſalem. Apoſtelhiſtorien indeholder adſtilligt Trek 
af hans heftige Jver i denne Saa, ſom han dog uftridis 
gen drev med fuld Overbeviisning og Bedhængen ved 
den gamle Lov. Apoſtelhiſtorien (fee Apoſtl. Gjernins 
ger 9de og 22de Cap.) fortæller, at han netop var paa 
Reiſen til Damaſkus med Fuldmagt fra det høie Raad 
at hefte de Chriſtne, da han, ved et overordentligt 
Phoenomen, blev bragt til af. betragte Chriſtendommen 
fra en anden Side og ved Underviisning af chriſtne Læs 
rere fFaffe figen fyldeftgjørende Overbeviisning om dene 
ne Religions Fortrinlighed. Denne overordentlige 
Forandring betegnede han ved at ombytte Navnet 
Saulus med Paulus; nu opoffrede han fig aldeles Under— 
viisningen iden chriſtelige Religion og fremtraadde ſom 
Apoſtel med en Begeiſtring, der overvandt de ſtorſte 
Vanſkeligheder. Arabien, Syrien, Lilleaſſen, Græs 
kenland og Øerne i det middellandfEe Hav bleve nu Skue⸗ 
pladfen for hans utrettede Virkſomhed i Chriſtendom— 
mens Udbredelſe. Hvor han kom hen paa fine Misfiones 
reifer beftræbte han fig for at ftifte chriſtne Menighes 
der og befæfte de alerede ftiftede i Troen. Han gjorde 
fig fortjent af Menighederne i Antiochia, Epheſus og 
Jeruſalem, ved Lerdomme, Indretninger og Almiſſe⸗ 
ſamlen for de fattigere Medlemmer, . Menighederne i— 
Philippi, i Macedonien, i Corinth ,… og Theffalonica 
hædre ham fom deres Stifter, og de idet nye Teftamens 
tes Canon indeholdte Breve, fom han fØrev til. diſſe og 
andre Menigheder i Grakenlands og Lilleafiens anſeelig— 

ſte Stæder og til Rom, vidne om, i hvilket Forhold af 
faderlig Autoritet og Omhue han fiod til dem. Ved 
den Liberalitet, hvormed han ogfaa optog Hedninger é 
Chriſtendommen, uden at tvinge dem & Sagtragelfen 

: 2 i 
J 
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af den jodiſke Lov gav han fin Virkekreds og Chriſten⸗ 
dommens Fremgang, en Omfang, hvortil de ovrige 
Apoſtlers mere indffrænfede'Synsmaadé, hvorefter dei 
Forſtningen fun vilde døbe Søder, ei havde ladet der 
fomme, "en netop derfor blev han en. Gjenſtand for 
Jodernes Had, hvilfe forfulgte fam ſom en Frafalden ; 
og i Jeruſalem var ale forberedet til hans Undergeng, 
da Ban; efrer en meer «nd tyveaarig Virkſomhed for Ses 
fu Læres Udbredelſe, ved Aaret 60, modig ſom Jeſus 
felv paa hans ſidſte Reiſe til Jeruſalem, begav fig til 
denne Stad, med de af ham ſamlede Underſtottelſes 
Penge til de undertrykte paleſtiniſte Chriſtne. Her 
blev han fengſlet ſtrax efter fin Ankomſt og bragt ſom 
Statsfange til Cæfarea, hvor de romerſte Starholdere 
Kelir og Feftus holdt ham fangen i to Aar og nødtes til 
at beundre det Mod og den Aandsnerverelſe, hvormed 
han forfvarede fig, ligefom forben Areopagus og Athe- 
nens Viſe, blande hvilfe Dionyſtus Areopageta blev 
hans Tilhænger, maatte beundre hans aandrige Fores 
drags indholdsrige Kraft. Da han ſom romerſt Borger > 
appellerede til Keiſeren i Anledning af hans retsſtridige 
Fangenſtab, blev han endeligt fendt til Rom. Efter 
en [ang ſtormende Skibsfart og et Skibbrud paa Mol⸗ 
tha, fom han i Zoraaret (62 ef. Chr.) til Rom. Her 
blev han behandlet med Agtelſe, dog ſom Statsfange, 
øg vandt flere, felv fornemme Romere for Chriſtendom⸗ 
men. J Aaret 64 fom han igjen paa frie Fod, men 
hvad der fortælles om hang videre Reifer til Spanien, 
Brittanien, Macedonien, Grakenland og Forafien er 
fun Formodning. J Aarer 66 kom Paulus tilbage til 
Rom, blev paa nye kaſtet i Fengſel og døde Martyrdo⸗ 
den. Ingen Apoftels Levnet er faa rig paa mærfværdige 
Optrin, roesværdige Foretagender, haarde Befværligs 
heder. fom denne udmerkede Mands; hvem, felv Mode 
ftanderne af den Religion, for. hvilfen han levede og dør 
de, ei kunne frafjende fjeldne Aandsgaver, grundige og 
udhredte Kundffaber , dyb Indtrangen i Religionens 
Væfen, Ideefylde og en fjelden Lereduelighed. Hans 
Breve, fom han alle forfåttede i det græffe Sprog, og 
for det mefte dicterede i Gil, ere Mindesmarker paa et 
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virkeligt religisſt Sindelaug, der opbygger den Andægs 
tige, undervifer den Lærebegferlige og trøfter den Ulyk⸗ 

J 

kelige. 

Pauſanias, en beromt lacedemoniſt Feldtherre, 
var en Søn af Cleombrotus og en Narbeſlagtet af Leos 
nidag. Han blev udnævnt tel Formynder for fin umyns 
dige Fætter Pliſtarchus, en Søn af Leonidas, og ſtod 
derfor, i den anden Konges Fraværelfe i Spidfen af 
Regſeringen. Da Mardonius i Spidſen af en ſtor 
Jyerferhærvr drog ind i Grekenland, gif Pauſanias ham 
i Møde ſom Overanfører for den, graſte Korbundsbær, 
ſtuffede Fienden ved et føreftilt Tilbagetog og flog ham 
ved Platæa (479 f. Chr.) Derpaa drog han mod 
Theben, fom var bleven Forræder mod Græfenfands 
Sag, aftvang Thebanerne Udleverelſen afs Hovederne 
for det perſiſte Partie og lod dem henrette. Men dens 
ne Lykke havde opfyldt ham felv med Stolthed og For— 
dringer, og det rvoesværdige Maadehold, ſom man havs 

de beundrer hos ham under Feldttoget mod Mardonius, 
var nu forvandler til Overmod og frolt Heftighed. Han 
tilffrev fig alene Seteren ved Platæa og forærede det 
delphiffe Orakel en Guld s Trefod med en Indſtrift, der 
blot talte om ham ſom Seierherre paa dette Sted. 
Hans Overmod tog til, da han med Grakenlands fores 
nede Flaade erholdt nye Fordele, og befriede de græffe 
Stæder, efter lang Kamp ogfaa Cypern og" endeligt 
Byzanz, Nøglen til Lilleafien, fra Perferne. Medens 
Ariſtides og Cimon, ſom commanderede under ham, 
vandt Alles Hjerter ved deres Mildhed, mishandlede 
han de Allierede og betragtede Spartanerne fom det 
herſkende Folk iblandt Græferne. Endeligt traadde han 
og i forrederſte Underhandlinger med Xerxes, hvoraf 
Hiemedet var af gigre fig til Herre af Grakenland. 
San tilbagegav Xerxes uden Loſepenge adſtillige i 
Byzanz fangne fornemme Perſer, forlod udvortes 
ei alene de fpartanffe, men overhovedet de graſte 
Stiffe, da han levede i perſiſt Dragt, kladte fig pers 

ſiſk og bragte det endeligt dertil, at alle græffe Bunds⸗ 
forvandtes Utilfredshed yttrede fig lydeligt og virkſomt. 

N 
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Herved bevegedes Spartanerne til at falde ham tilbage. 
Men neppe var han, med Henſyn til hans Rang og 
hans tidligere Fortjenefter frikjendt for enhver Anklage, 
før han igjen begav han fig til-Gyzang, under Paaffud 
at ville bivaane Feldttoget. Da Athenienſerne tvang 
ham til at forlade Byzanz, gik han til Colonå t 
Troas og traadde i nye Underhandlinger med Graken⸗ 
lands Fiender. Han blev nu igjen tilbagekaldt og 
fængfler, men blev uagtet alle ef ubevifte Klager, fat 
i Frihed mod det Løfte, at han vilde fremftille fig 
paa” Forlangende. Strax traadde han igjen i Unders 
handling med Perferfongen. Han havde tif fin Sifs. 
kerhed faſtſat med Artabazus, at denne hvergang 
fulde myrde Overbringerne af de Breve, han fif fra 
Pauſanias. En vis Argiiiué , der var beſtemt til en 
lige Sendelſe ogen lige Skjebne, fattede Mistanke, 

aabnede det ham betroede Brev, fandt fin Mistanke 

bekreftet og filfjendegav Sagen for Ephorerne. For 
at forffaffe fig et fuldkomment Beviis, befalede de 
ham, at flygte til Neptuns Tempel i Tenarus ſom 
om han frygtede for fit Liv. Saafnart Pauſanias 
hørte dette, itede han derhen. Der begyndte en Sams 
tale imellem dem, fom opdagede de fEjulte Ephorer 
Pauſanias's hele Brode. De vendte tilbage med den 
Beſlutning, at ftraffe ham efter” Lovens Strenghed. 
Pauſanias, ſom paa Veien erfarede, hvad Sfjebne 
der foreftod ham, tog nu fin Tilflugt til Minerva 
Chaleioͤkos's Tempel. Men han faae ſig fEuffet i fie 
Haab at redde fig her. Hans egen Moder bar den før- 
fle Steen til, for at fpærre Templets Dør; bette Ex⸗ 
emvel fulgte Folket, og ſaaledes indſluttet maatte han 
omfomme af Hunger. Man begravede ham foran 
Templet og forfonede Gudinden ved to Billedſtotter af 
Bronze. 

Pauſanias, en greſk, topographiſt Skribent, blom⸗ 
ſtrede under Hadrian og Antoninerne. Hvis haner den 
ſamme Taler eller Grammatiker, ſom Philoſtratus omta⸗ 
lev under dette Navn, ſaa var han født i Cæfarea i Cap⸗ 
padoeien og ftuderede under den beromte Herodes Atticus. 
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Gom Tafer gjorde han ingen Lykke formedelft hans 
Provincialudtale; deſto ftørre Berommelſe erhvervede 
han fig ved fine Skrifter. Han underviſte i Athenen og 
Rom, i hvilten fidfte Stad han dode. Hans Beſkri⸗ 
velſe vver Grekenland, ſom vi endnu beſidde, er, med 
alle vens Mangler, et hoiſt vigkiat Værk for Oldtids— 
grandſkeren, da det indeholder en Mengade Efterretnin⸗ 
ger, ſom ellers vilde værer tabte. Det er et Slags 
Reiſebeſtrivelſe og beftaaer af 10 Bøger. Alt hvad 
Forfatteren fandt mærfværdigt optegnede og beſtrev han 
deri, ſom Templer, Theatre, Graominder, Statuer, 
Malerier, Mindesmarker af ethvert Slags ꝛc. Hans 
Skrivemaade, fom idet Hele er ſtjsdeslos og almindelig, 
hæver fig fun undertiden: ved Kortællingen af hiſtoriſke 
Detaiis.” Varket er fuldt af fabelagtige Fortællinger, 
der ſtage i Forbindelſe med de beſtrevne Gjenſtande; dere 
te har forledet Scaliger til den haarde Mtring om 
ham i Græculorum omnium mendacissimus, Hvad 

Pauſanias beretter ſom Hienvidne, er fuldkommen tro» 
værdigt. Hans Beſkrivelſer ovver Syrien og Phoeni— 
cien beſidde vi ei mere. Den bedſte Udgave er af Kuhnius, 
Leipz. 1696, Fol. 

Pauſe. For at tilkjendegive, naar og hvor længe 
denne eller hiin Stemme i et Toneſtykke ei fEal ſtemme 
i med det Heles Harmonie, men tie ftille, behøver man 
Pauſer i Noderne, hvilfe man pleier at inddele i (fore 
og ſmage. Ved fmaae Pauſer, fom man og falder 
Soſpirer, forftaaer man dem, der for fig alene ei udfyls 
de nogen Tact i den ved et Tonſtykke til Grund liggende 
Tactart. Store Paufer falder man dem, ſom vedvare 
gen eller flere Tacter igjennem. 

Daufilip et Bjerg ved Neapel, ev mærkværdigt ved 
een af de ftørfte og jeeværdigfte Øirotter.  Sajennem 
Klippen gaaer nemlig en 89-90 Fod hoi, 1820 Fod 
bred og omtrent 700 Skridt lang Vei, der er hugget i 
lige Linier. Det er ſandſynligt, at denne Hule, om 
hvilken man i Strabos Tid fortafte mange Kabler, ales 
tede før Romernes Tider, var udhugget i Forſtningen 
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blot ſom Steenbrud, og førtes fiden igjennem der bele 
Bjerg. Alphons 1fte lod-den udvide, og fiden blev den 
gjortendnu bredere og hsiere, brolagt og førfynet med 
Lufthuller. Den hele Klippe er meget faft og er aldrig 
bleven ryftet ved noget Jordſtjelb. I Midten af Aus 
len fraaer et Capel for Maria; over Grotten ere Levnins 
ger afen Vandledning, og fæt ved feer man det ſaakald⸗ 
te Virgils Gravminde. 

Pauw (Cornelius de), Canonicus i Xanten i det 
Cleviſte, var født 1739 i Amſterdam og døde 1789. 
Han var Onfel til Anacharſis Clootz. Ligefom denne 
havde han en ſtor Tilboielighed til ſynderlige Meninger, 
men fan beſad derved uendeligt mere Skarpſindighed og 
Lærdom. Haner meget bekjendt af fine: Recherches 
philosophiques sur les Grecs, famt sur les Améri- 
cains, les Egyptiens et les — der udfom ti 

Paris 1765 (tilfammen 7 Bind). Pauw fremfører 
en Mængde Paaftande, men bevifer lider. Man feer, 
at han finder en Førngielfe i at modfige alle Hiſtorieſkri— 
vere og nedſette de Nationer, hvorom han taler... Man 
fan et frafjende ham megen Kundffab, Forftand, Phi: 
loſophie og uventede Forbindelfer, men ligeſag lidet fan 
man miskjende hans Lyſt til Paradoxer. Imidlertid 
læfer man ham med Fornøielfe, fordi hans Stiil, ved 

nogen Raabed, ser precis, kraftig og veltalende, og fore 
di man finder meget hos ham, man. forgjeves føger ans 
denſteds. Frederik den ftore af Preuffen gjorde meget af 
ham, fandfynligen for hans philoſophiſte Grundſatnin⸗ 
ger. De Geiftlige angrebe ham vel for diffe Grunde 
færningers Skyld, men han aftvang dem Agtelſe ved 
fine Dyder. 

Dave, Pavedom (af det Græffe manaoc, Beds 

ftefader) har Biſkoppen af Rom falde fig, før han er—⸗ 
holdet den hu med denne Vardighed forbundne Autoritet. 
Fra det 4de Aarhundred anfaacs han for den førfte 
blandt Chriſtenhedens fem Patriarcher eller Overbiſtop⸗ 
per; thi den Ømftændiabed, at Yom var Rigets gaile 
Hovedſtad, og efter Traditionen ogſaa Apoſtelen Pe— 
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trus's ſidſte Opholdsſted, havde alerede længe ſtaffet 
Biſtoppen i Rom ſom Gt. Peters Efterfolger (ſee Art. 
Petrus), en overveiende Anſeelſe, dog ci givet ham nos 

. gen egentlig Suprematéret over fremmede Stifter, 
Denne vidfte han at fotſkaffe fig ved den roͤmerſke Kirs 
kes Rigdomme, da den beſad Godſer i te flefte andre 
Dioceſer, ved Domme i kirkeligeStridigheder og ved viis 
Benyttelſe af 3 Leiligheder til —— af ſin 
Virkekreds. Provincialſynode i Sardica 344 og et 
Decret af Keiſer Valentinian den. 3die fra Aaret 445 
havde vel erfjendt Biſkoppen i Rom ſom Primas og Bis 
ſtoppernes fidfte Inſtans; men felv i Occidenten, hvor 
diſſe Beſtemmelſer ene kunde gjelde, fandt hans Fordrin— 
ger endnu ſterk Modſtand indtil det $de Aarhundred. 
Bed denne Tid 'traf flere Omſtendigheder ſammen, der 
banede ham Wei til almindeligt Kirkeherredom. Hertil 
hørte nye Kirkers Stiftelſe i Tydſtland, hvilke [grunder 
des af hans Miſſionerer og derfor fra Begyndelſen vare 
Paven underkaſtede; dernæft den politiſke Forvirring og 
Regentvexel i Stalien og Frankerig; den falffe Iſi— 
dors Decretaler, der: fandfønligviis ſmededes mellem 
830 og 850 af en mainziſt Diaconus Benedict, hvors 
af Henſigten, ar tilbageføre det romerſte Supremats 
Rettigheder og Udovelſe, ved falffe Breve og Cons 
ſtitutioner af ældre romerſte Biſtopper, til de førfte Aars 

" hundreder og derved hæve al Modſigelſe, ved hine Tis 
ders Uvidenhed vel kunde opnages; Uenighed mellem 
orientalſte og oecidentalſte Kirker, hvorved de ſidſte ſtedſe 
nøiere forbandtes med deree Ordførere, Paverne; den 
alerede ved Patriarchernes WÆrgjerrighed allevegne ind⸗ 
forte ſtrenge Gradation ide geiſtlige Verdigheders Rang, 
hvilke af fig felv lobe ligeſom pyramidifE ud paa Anta⸗ 
gelfen af et hoieſte Overhoved; endeligt flere Pavers pere 
fonlige Overlægenhed over deres Samtidige. Saaledes 
havde alerede Leo den ſtore (fee denne Art.) i der Ste, 
Gregor den ſtore, en ivrig, hellig og af Kirkeveſenets 
Organiſation hoiſt fortjent Mand af ſtor Energie, i det 
Gte, Leo 3die, ſom kronede Carl den ſtore, i det 8de 
Aachundred, ſtaffet det pavelige Navn en Anſtelſe, hvore 
til Orientens Patriarcher ei kunde hæve fig, og hvori⸗ 
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mod Fyrſterne formaaede lidet. Fortællingen om Pav⸗ 
inden Johanne, en-i Mainz og Athenen dannet Englæns 
derinde, der ved fin Lærdom og Kotnægtelfen af fir Kjøn, 
havde ovfvinget fig fra Motarius til Dave i Rom 855, 
men efrer 25 Aars Regjering, ved en utidig Nedkomſt 
offentligt forraadede fir Kjøn, bliver afde nyere Hiſto— 
viefÉrivere holdet før en Satire. Uvardige Paver gaves 
der vift nof i Middelalderens Aarhundreder; men efter 
den glimrende Seier, ſom Nicolaus afte (der førft [od - 
fig krone) tilfjempede fa i Sagen angaaende Kong Lors 
thar af Lothringens Egteſtabsſkilsmiſſe (865) over 
denne, og efter det Exempel, fom Pave DJohan ;den 
g8de havde givet 875 ved at overdrage Carl den Skaldede 
Keiſerkronen, kunde felv den meer end hundredaarige - 
Forvildelſe og Vanhelligelſe af den romerſte Stol (almins 
deligen faldet SÉjøgeregjeringen), der under den grever 
lig teſtanſkte Families Jndfiydelfe begyndte i Rom 904 
med Sergius 3die, og fortplantedes ved ugudelige vel⸗ 
lyſtige Creaturer og Nepoter (de berygtede Markgrevin⸗ 
der Theodora og Marozia, Johan XII, der kom paa 
Paveſtolen ſom 18aarig Yngling 956 og Benedict IX, 
der fun var 12 Aar), ja felv den Scandal, at der 1045 
paa engang refiderede tre,- for Penge ophøiede Paver, i 
Rom, gisre det romerffe Supremat nøgen væfentlig 
Skade. Tidsalderens Vildhed bedæffede differ Skjen⸗ 
digheder, af hvis Morke Sylveſter den 2dens Regje⸗ 
ring (fra 999 » 1003) lyſte frem. Han var en udmer⸗ 
ket Lærd og blev derfor af Mængden anſeet ſom Trolde 
mand (fee Art. Sylveſter 2den). Den med det caroline. 
giffe Dynaſties Korfald i Frankerig følgende Forvirring 
gav Pavernes Ærgjerrighed ftedfe mere frit Spillerum, 
ja ſelv deres under hine indvortes Forftyrrelfer og Pars 
tiuroligheder i Rom haardt fornærmede Verdighed og 
Uafhængighed af den romerſte Adel og det romer fe Folk, 
erholdt den hellige Stol igjen ved den Conſtitution, hvor, 
ved Nicolais 2den 1059 lagde Pavevalget i Cardinalers 
nes Hænder (fee Art, Conclave) og bergvede Legfolk al 
Deeltagelfe deri. Fra denne Tid faae man en Rakke 
af ægte Kirkeregentere af hait Sind og ofte tillige hellig 
Vandel, fidde paa denne Chriſtenhedens førfte Throne. 

— 

* 



—— 297 

Gregor den 7de (fee denne Art.) overgik i Mand og 
Eneraie alle de ovrige og beayndte med beundringéværdig 
Conſequens or drive Planen til et afmindelter Herredom 
igjennem. Urban 2den, ſom uophørligt forursligedes 
af Modpaven Clemens 3die og flere Gange blev fordres 
vnafaf Rom, regjerede desuagtet med magtig Indfly—⸗ 
delfe og fjeldene Eftertryk fra 1088 til 1099. Alex⸗ 
ander den 3die overlevede, under fin Regjering fra 
1160 til 1181to Modpaver og undertrykte den tredie, ” 
bragte Kongerne af England og Skotland til ubetinget 
Lydighed i kirkelige Sager, lod Keiſer Frederic i1fte 
holde fin Stigboigel og beſtemte Pavevalgets Forfats 
ning. Innocens 3die, ſom regjerede fra 1193:1216 
bragte Pavedommet. til den hoieſte Spidſe af Magt og 
Værdighed. Hvad de enkelte Aarhundreders Paver fun i 
enkelte Tilfælde havde forſogt paa giorde diffe ſtore, deres 
Samtidige overlegne Mænd, conſtitutionelt, ved driſtiat 
at gribe om fig og ved faſt Fremſtriden i een Aand. De 
knyttede det veſtlige og midlere Europas Clerus, ſom 
Vaſaller og egne Embedsmend, med uoplsſelige Baand 
til deres Stol, ved Indforelſen af en nye Cedéformular, 
der forpligtede Geiftligheden til ubetinget Lydighed: imod 
Maven, ved Tvang til Coelibat, der løsrev den fra Fami- 
lies og Nationalintereſſe, og ved Fordring paa Confirma⸗ 
tion af geiſtlige Embe⸗r (fee Art. Inveſtitur), hvilken 
ſtulde opløfe Lehnsforbindelſen imellem Biſtopperne og 
deres Fyrſter, og ved Innocens den 3dies Fremgangs— 
maade udarrede tilhen vilkaarlig Diſpoſition over geiſtlige 
"Embeder og Verdigheder. De bragte Biſkoppernes Ju—⸗ 
dicatur og Dispenſationsret i kirkelige og Wgteſtabsſa— 
gev-i deres Magt ved deres Legationer og Nuntiaturer 
(fee Legater og Nuntier), ſamt den udelukkende Canoni— 

" fationsret, og gave den pavelige Verdighed derved Vægt 
ſom eneſte Ordinariat i Verden, hvorfra al geiſtlig Au—⸗ 
toritet og Embedsret udgik. Endeligt underkaſtedede ſig 
endog Kirken ſelv fem de eneſte udſtrivende Preſidenter 
for Concilierne og Nationalſynoderne (hvis Beſlutninger 
fun ſtulde være gyldige ved pavelig Bekraftelſe), og ved 
den lidt efter lidt ſtedſe driſtigere vttrede Paaſtand om 
Infallibilitet (Ufeilbarhed) og Autoritet, der ſtod veb 

— 

* 
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Siden af ethvert Evangelium, og ſtaffede fig, ved en 
flog Brug af Munkeordenerne, fornemmeligt Mendis 
canterne (fee geiſtlige Ordener) en geiſtlig Milits, der 
blev det heldigſte Verktsi for deres Politik og cen af de 
ſterkeſte Støtter for deres Magt, ifær fordi Inquiſitio— 
nen, SÉrifter og Prædifevæfenef og den offentlige Un— 
derviisning i Skoler og paa Univerſiteter tilfaldt diſſe 
Munke. Dette heldige Udfald af deres Stræben efter 
uindſtrenket geiftligt Overherredom gav dem Mod til 
ogfadar tragte efter verdslig Souverainitet. Dog ere 
Pavens verdslige Hoihedsrettigheder af langt fifdigere 
Oprindelſe end de pavelige Hofſkribentere have paaſtaaet. 
Conſtantin den Stores Gave angik ingen Landbeſtddelſe, 
men blot enkelte Bygninger og Godſer tog ved Rom; ved 
Pipins Gave erholdt Paven blot dominium utile 9: 
Benyttelſe af de ham overdragne Provindfer, men blev 
tillige Vaſal af de frankiſte Konger og derpaa af de tydſke 
Keiſere, fom uden Modſigelſe udøvede Landsherrerettig⸗ 
heden over det pavelige Diftrict, og tilder 12te Aarhun⸗ 
dred ef fode noget Pavevalg gielde uden deres Bekraf—⸗ 
telſe. Forſt Innocens 3die drev det igiennem, ai Rom, 
Marferne og de mathildiffe Arvegodſer (fee Art. Mas 
thildig) hyldede ham fom. fouverain Landsherre 1198, 
hvorved ogfaa den fidfte Skygge af Keiferens Magt over 
Rom og Paven forfvandt, Goenſtige Omftændigheder 
havde allerede i Forveien giort adffillige Kongeriger Fats 
fyldige til den vavelige Stol, England varidenne Af⸗ 
hængighed fra Chriſtendommens Yndførelfe der, Polen + - 
og Ungarn fra der 11te Aarhundred, Bulgariet og Ara⸗ 
gonien fra Begyndelſen af det 13de, begge Sicilierne, 
hvis normanniſke Konger bleve Pavens Lehnsmaend, fra 
1265, da Clemens 4de, af Had til de af Paven ſtyrtede 
Hohenſtauſer gav det til Huſet Anjou. Sa felv en ftor 
Deel af Orienten vilde være kommet under Paven, hvis 
Korstogenes Fremgang, hvorved der tillige i Europa op⸗ 
fom mangen Paverne fordeelagtig Uorden t de. borgerlige 
Indretninger og Privateiendom, havde havt mere Va⸗ 
righed. Innocens 3die, der maa nævnes overalt, hvor 

Talen er om den pavelige Maars Udvidelfe, turde uſtraf⸗ 
fet afſatte og indſette Konger f. E. Kong Johan af Eng⸗ 
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land, og true hele Verden med fine Banſtraaler. Otto 
4de kaldte fig Keifer af Guds og Pavens Naade, Kors 
gerne heed Pavernes Sønner, og Frygt for de ſtrakkelige 
Følger af Interdict, hvilket Paven, ſom Chriſti Stats 
holder udftødte over ulydige Fyrfter og deres Riger, Ba⸗ 
ronernes Uenighed og Oprorsaand, Staternes fletorde 
nede Forfatning og den ftore Mangel paa Lovgivning uns 
derfaftede hine Aarhundreders verdslige Regenter uden 
QVanffelighed en Herres Formynderſtab, hvis Hof var 
den nere Politiks Vugge og hvis Magt og Anſeelſe 
vare uimodſtagelige ved Aandens Vaaben, under den of— 
fentlige Menings og Overtroens BeÆnttelfe. Ei med 
Uret blev derfor hiin Tids Pavedom kaldet et Univerſal— 
monarchie: Cardinalarne betragtedes ſom Raader, det 
Chriſtenhedens forfiellige Riger refiderende Legater ſom 
Vicekonger, Erfebiffopperne og Biffopperne ſom Dræs 
fecter og Underpræfecter, Praſterne ſom Politie⸗ og 
Toldbetiente og. de geiftlige Ordener ſom den romerſte 
Overhyrdes ftaaende Here; hans Vink adlød meer end 
300,000, i diſſe forFielligeGrader blandtFolket forbeelte, 
aldeles i hans Intereſſe indviklede og ved Religionens og 
Fanatismens Indflydelſe mægtige Tienere. Virkeligt 
var dette Theofratie paa en vis Maade velgibrende, ved 

- at vænne raa Fyrſter og Folfeflag til Lovmæsfighed og 
chriſtelig Orden, faa at man, paaen Tid, da Ret førfe 

"begyndte at komme i Betragtning, kunde undvære de førs 
fte Retsgrunde. Kunder Monarchie, fom ved den grads 
vife Erhvervelfe af dets Vaſallers og Naboers Lande, 
meeft heldigt uddannede fig, Frankerig traadde forſt frem 
imod Paverne med Held, Bonifacius 8de, een af 
de driftigfte og overmodigfte Paver (fee Art. Bonifacius 
$de) fandt fin Mefter i Dbifip den ſmukke, og hans Cfs 
terfølgere bleve under deres Refidereni Avignon fra 1309 
til 1376 (en Periode, ſom man har faldt deres babylo⸗ 
niſte Fangenſtab) under franſt Indflydelſe. Aabenbart 
leed Pavernes Selvſtendighed derved, at de nu vare 
bundne til et beſtemt politiſt Partie, omendſtiont de 
endnu udøvede deres Stols kraftigt erhvervede Forret⸗ 
tigheder i alle den occidentalſte Chriftenheds Egne, End⸗ 



F4 

300 Dav 

nu dybere ſank deres Anſeelſe, da der 1378 paa engang 
regierede to Paver. Urban den 6 te reſiderede i Italien, 
og den af franſte Cardinaler valgte Clemens 7de, for 
hen Greve af Genf, vedblev. at lopholde fig i Avignon. 
Den italienſke Pave blev erkiendt af Italien, Tydſtland, 
England og te nordiſke Riger; den franſke af Franferig, 
Spanien, Savoyen, Lothringen og Skotland. Denne 
Strid i Kirken, ſom man kaldte det fore Schisma, veds 
varede under flere af de følgende Paver. Den aabenbare 
Handel med Embeder, de ſtiendige Udfuelfer og nedrige 
Rænfer, hvori de fiefte af diffe Paver og Modpaver føgte 
at overgaae hverandre, gave Reformationens Forløbere i 
Enaland og Bohmen (fee Arr. Huk) retmæsfig Grund 
til Klager og til af arbeide paa en Kirkeforbedring, hvori 
enhver Veltenkende overalt var enia med dem. Vel lyk— 
kedes det Kirkeforſamlingen i Coſtnitz at ende det ſtore 
Schisma ved at afſette de tre Paver, hvoraf hver paas 
ftod af være Kirkens retmesſige Overhoved; men den i 
deres Sted 1417 valgte Enepave Martin ste (fee 
denne Art.), kom i Beſiddelſe af fine Forgiængeres Ret⸗ 
tigheder og Magt, uden at afhielpe de Misbrug, man 
havde klaget over. Og felv den baſelſte Kirkefotſamlings 
eftertrykkelige Jeformationédecreter bleve for Storſtede⸗ 
len uvirffomme ved Dave Eugen den 4des Lift og Stand⸗ 
haftighed. Denne Pave af Familien Urſini, holde fig 
paa Pavethronen imod Conciliets Villie og rezierede fra 
1431 til 1447. Frankerig vandt han allerede 1438 
ved den pragmotiffe Sanction, der var Grunden til den 
gallicanſte Kirkes Rettigheder; og ved Underhandlinger 
med ham og hans Cfterfølger Picolaus Ste, der er 
bekiendt ſom Ven af den gamle Literatur, og ſom Bes 
fEytter af de fra Græfenland flygtede Lærde, bragte 
Wueas Sylvius, ſom Keifer Frederik 3dies Geſandt, 
Wiener⸗Concordatet i Stand 1448. . Men hvor lidet 
den tydffe Nations Klager heri bleve afhiulpne og hvor 
omhyggeligt Pavens Intereſſe var iagttaget, markede 
de af den liftige Underhandler til Antagelſe overtalte 
tydffe Fyrfter ei før Wneas Sylvius blev Cardinal og 
derpaa 1458 endog Pave under Navn af Pius 2den. 
S dette Concordat erholdt Paven Bekraftelſe paa Annas 
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terne, paa den Met at eonfirmere Pralater, og blandt 
mange andre Refervationer øgfaa Pavemaanederne eller 
Kaldenes Bortgivelfe, afverlende med Stifterne, ei efter 
deres Lediabliven, men efter viffe Maaneder (hvoraf fer 
om Aaret vare ham forbeholdne). Wed gradviis Udvi⸗ 
delfe af diffe alerede i og for fig ſelv berydelige Fordele, 

ſom ogfaa. andre driftelige Lande under andre Navne 
maatte tilftaae, havde Paverne igjen i det 15de Aarhun⸗ 

. bredbragt det faa vidt. at den fulde Halvpart af alle geiſt⸗ 
lige Indkomſter i Occidenten under mangehaande Nav— 
ne tilflod dem. Hjelp mod Tyrferns var det ſedvanlig⸗ 
fre Paaffud, men hertil anvendtes dog fjeldent noger af 
diffe uhyre Summer. Thi deels maatte Paverne kjobe 
Partierne i Rom, blandt hvilke de gamle Familier Cos 
lonna og lirfinii lang Tid kappedes med hverandre, deels 
opflugede Nepoternes Nodvendigheder (fee Nepotismus) 
faa meget, at der Intet blev tilovers for Chriſtenhedens 
fælleds Bedſte. JOmſorg for fin Familie drev vel ingen 
Pave det videre end Alexander 6te (fee denne Art.), 
der regjerede fra 1492 til 1503, og form, om han end 
ofte maaffee er bleven for haardt beromt, blot ſom Po⸗ 
litiker forſtod at fætte fig i nogen Agtelſe, men aldrig 
vidſte af finde fig i den geiftlige Stand. Hans Efter⸗ 
følger Julius 2den: fra 1503 til 1513, behøvede et 
mindre til fine politiffe Foretagender og Krigen mod 
Franferig, i hvilfen han ridderligt felv anførte fine 
Tropper, men, trods fine Kanoner, dog maarte flygte 
for Bayard. Til Lyffe for ham og hang Cfterfølser 
Leo rode (føe denne Arc.) blev Marimilian 1fte ved 
udvortes Omftændigheder hindret i at træde frem med fit 
Indfald at forene den pavelige og keiſerlige &rone paa 
ſit Hoved. Ved den Omſtendighed at TydfEland, Frans 
kerig og Spanien ſtrede om at cigre deres Fordringer 
gieldende paa Neapel og Zombaru..c,- 79 derfor alle ſog⸗ 
te Pavens Venſkab, havde hans polisife Betydning 
igjen tiltaget mod Slutningen af der 15de Aathundred, 
da Tidsaandens uftandfelige Fremgang medførte en Bez 
givenhed, hvorpaa den fordringsfulde romerſte Politi 
ftrandede. Luther, Zwingli og Calvin vare blot Herol⸗ 
der og Forfegtere af en Oppofition, der alerede var Tuz 
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ſendes ſtille Bekſendelſe, oa løsrev næften Halvparten af 
Occidenten formeliat fra Paven, medens tillige Carl 
den 5tes Politik ftillede ham ”fredfe mere i Baggrunden” - 
Hvad tidligere Uvidenheds Aarhundreder havde tilſtaaet 
Paven, fanctionerede nu vel den tridentinffe Kirkefor— 
ſamling, og Jeſu Selſtab traadde ſom en Livvagt om⸗ 
kring hans Throne, og ſogte at udſlette Reformatio—⸗ 
nens Spor i de catholſt blevne Stater, ſamt erſtatte 
hvad der var tabt i Europa ved Miſſioner blandt Hede 
ningerne. Men hverken denne nye Støtte eller liſtige 
Pavers Politik formagede at gjengive en Throne fin 
gamle Anſeelſe, paa hvilken i Almindelighed eiReligionen 
men Egennyttens og Herſtkeſygens Politik, og i det 
17de Aarhundred for det meſte Svaghed og Indſkren⸗ 
kethed regſerede. Efter Leo den 3die regjerede Clemens 
7de af Medicis fra 1523 til 1534 under hvem de kei— 
ſerlige Tropper beſatte Rom og indfluttede Paven paa 
Engelsburg 1527, derpaa Paul 3die Farnefefra 1534 ; 
fil 1549; ſom fEaffede fin Familie Parma.og Piacenza. 
Paul 4de Caraffa (1555:1559) regjerede ſom Munk; 
Pius 4de af Medicis (1559-1566) tilftod de huſſitiſke 
Bohmer Kalken i Nadveren; den fordringsfulde og 
ſtrenge Pius ste (1566-1572) oprørte Fyrfter og Folk 
ved fin berygtede Nadverbulle (in coena Dominiy, 
hvorved han vifte fig den ſtolte Dominicaner og raſende 
Kjetterdommer, ſom han forhen havde været, fuldfommen 
verdig. Gregor 13de (15721585) gav Verden den 
forbedrede (gregorianſte) Calender. Sixtus ste regje⸗ 
rede Paveſtaten med fjelden Kraft og Viisdom (15 85⸗ 
1590. (See Arr, Sixtus). Clemens gde Aldobrande⸗ 
ni (15925 1605) forenede Ferrara med Kirfeftaten 
1597. Den lærde Urban gde Barberini (1623. 
1644) bragte Urbino under den hellige Stol og tvang 
Galilei til at affværge Jordens Bevegelſe omkring So⸗ 
len. Forgjeves fornyede man i Rom Gregor den 7des 
og Innorens den 3dies Sprog; felv ide catholffe Stas 
ter begreb man nu tydeligt nok Forſtjellen imellem-de 
kirkelige og de politiffe Anliggender, for at finde den pa— 
velige Indflydelſes Indſtrankelſe til de fidfte onſtvardig. 
Fra Midten af der 10de Aarhundred blev ingen tydſt 
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Keiſer mere fronet af Maven; Fyrſterne, der havde 
lært hans Politik, unddroge fig hans. Formynderf ab, 
Nationalkirkerne erholdt Friheder af ham, ſom han for—⸗ 
gjeves ſogte ar giore dem ſtridige, og den weſtphalſtke 
Fred, fom den helline Stol aldrig havde erfjende, gav 
Tolerancens Grundfærninger, der ſtage i ligefrem Mods 

ſigelſe mod Papismens Fundamentallove, en offentlig 
af alle europaiſte Maater garanteret Sanction. Une 

der ſaadanne Omftændigbheder funde ei længer være noget 
Sporgsmaal om den pavelige Magts Udvidelſe, mer 
fun om Anſtalter mod dens fuldfomne Forfald, og Chri— 
fti.Sratholder, der, under Navn af Tjeneres Tjener, 
var bleven Alles Herre, maatte. finde fig ten Under 
trykte Rolle, fom mere -væffer Medlidenhed og venter 
Billighed end fordrer Lydighed. Janſenismen berøvede 
Paven en betydelig Deel af Nederlandene, barns Buller 
gialdt ef længer noget uden for Kirkeſtaten, undtagen 

med Kongernes Samtykke, og Skatterne fra fremmede 
Riger, der endnu blot ved Consordater kunde holdes i 
Forbindelſe med Rom, indlob ſtedſe ſparſommere. J 
Fraͤnkerig og ſnart ogfaa i Tydſtland blev ban et Maal 
for Vittigheden, og de værdige Mænd, der bekledede 
den hellige Srol i Løbet af det 18de Aarhundred, den 

;lærde Lambertini (fee Art, Benedict 14de) fra 1740 

til 1753, den oplyſte Ganganelli, fra 1769 til 1774 
(fee Arr. Clemens 14de) maatte bøde for deres Forfed⸗ 
res Skyld og føge, ved Taalmodighed og Eftergivenhed 
og perfonlig Fortſeneſte, at erholde den Agtelſe, ſom his 
ne havde riltrodfet fig. . Endnu værre gif bereg Efter— 
følgere Pius 6éte, fra 1775 til 1799 og Pius 7de fra 
1800 (ſee Art. Pius 6te og Pius 7de). Den førfte 
blev, efter bittre Erfaringer om Ovlyéninsens Frem» 
gang, netop da Sof-ph den 2dens Død gav ham nyt 
Haab (fee Art. Nuntier), Vidne til Revolutionen, der 
løsrev den franſte Kirfe fra ham og berøvede ham hans 
Stater. Den anden maatte tilfjøbe fig fin perſonlige 
Frihed og Befiddelfen af den formindſtede Kirkeſtat ved 
et tvetydigt Concordat med Bonaparte I&OI og ved 
haanlige Ydmygelfer for igjen at 9* begge Dele 
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1309. Aldrig har Pavemaaten været bragt fin Uns 
dergang nærmere, og den reddedes blot ved en Coalition, 
der for en ſtor Deel beftod af Kjettere (England, Preuss 
fen, Rusland). " Pius den 7de begyndte fin nve Res 
gjering 1814 med Gienoprettelſen af Inquiſitionen, 
Jeſuiterne og andre geiftligs Ordener, og med Fornyel⸗ 
fen af Reclamationer, Proteſtationer og Grundfætnins 
ger, der vare hans Befrieres liberalere Ideer og Beſlut⸗ 
ninger aldeles modſatte. Saaledes finde vi, ved dens 
ne Paves Tilbagegang til det rite og 12te Aarhundre— 
des Aand bekraftet, hvad der ſtedſe var det romerſte 
Hofs Hovedmaxime: „aldrig at eftergive det mindfte af 
fine Fordringer eller fin Paaſtand, men blot vente der— 
med til den beleilige Tid.“ Denne fynes imidlertid et 
endnu af være kommen, sg kommer vel neppe nogenfinz 
de meer. 

Pavia (fat. Ticinum, fenere Papia) en gammel 
betydelig" Stad i der Mailandſte ved Teffino, hvorover 
gader en Broe, ſom forbinder Staden med Forſtaben. 
Man regner Indbyggernes Antal til 24000. Forhen 
gik den ſardiniſte Grendſe flige til Stadsporten, faa af 
endog Haves og Marffrugter vare underkaſtede Grænde 
ferold. Blandt Bygningerne forrjene at bemærkes: 
Palladſerne Mezzabarba, Belliſomi og Botta, og den 
nyopbygte Cathedralkirke, hvor Rolands Landſe viſes. 
Carl den fore ſtal have lagt Grunden til Univerſitetet; 
Carl den 4de forbedrede det, og 1770 er det. indrettet 
mere henſigtsmasfigt efter detg Directøré, Grev Firmi— 
ans Forflag. Blandt dets 13 Collegier har det borromæs 
iffe og Pius ztes Collegium Fortrinnet. Det phyſikal—⸗ 
ſte Muſeum, den botaniſke, Have, det anatomiffe Theater 
og Bibliotheket ere endnu udmerkede. $ Aaret 18902 
blev en aarlig Sum af 660,000-£Livreg udfat for de to 
Univerfiteter i Pavia ng Bologna. Citadellet er opbyg⸗ 
get efter gammel Skik. Jovrigt er Pavia mærfværs 
dig, fordi den fidfte longobardiſte Konge Deſiderius her 
blev tagen til Fange af Carl den ſtore 774, og Kong 
Frants den 1fte af Frankerig af Carl Sie i Aaret 1525. 
Til Minde om den fidfte Begivenhed ſtod der i det bes 

— 
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romte Cartheuſerkloſter (Certofa), der indeholder mane 
ge Markvardigheder, en Støtte, fom blev borttagen af 
de Franffe 1735. 

Pavillon, egentligt et Telttag eller et Telthuus, 
er et Huus med teltformet, paa alle Sider neds 
gaaende Tag, overhoveder et Lyſthuus, Havehuus, 
Sommerhuͤus. Man pleier og at falde de mindre Sis 
defløie, med teltformet Tagſktraaning, der ſtaae i For—⸗ 
bindelfe med ſtore Palladſer, Pavillons. 

Dapne (Thomas), cen i ben amerikanſtke og fran⸗ 
ffe Revolution mærfværdig Mand, var født i Thetford 
i Grevſtabet Norfolk den 29de Januar 1737. Hans 
Fader, en Snotlivmager, opdrog. fin Søn til ſamme 
Forretning, og den unge Payne drev den i nogen Tid, 
ſtjondt med ſtorſte Ulf. Siden blev han Toldbetient 
og paatog fig desuden Directionen af en Tobaksfabrik. 
Men begge Dele ſtrakte ei til af underholde hans Fami— 
lie; han fom i en betydelig Gjeid, blev affat 1774 og 
ſaae fig i trængende Omftændigheder- Dette bragte ham 
paa den Beflutning at gane til Amerika, hvor han fandt 
gunſtig Modtagelſe høg en Boghandler + Philadelphia. 
Her var det han1776 udgav fit forſte SÉrift under Tite⸗ 
len Commonsense, (fund Fornuft)... Dette Verk, ſom 
nærmeft angik de nordamerikanſkegriſtaters nye Republik, 
gjorde faa meget mere Indtryk, ſom Forfatteren var alde⸗ 
les frie for alle metaphyſiſteSophiſterier overStatsforfat⸗ 
ningen og fØrev i den jevne Menneſkeforſtands ukunſtlede 
Svrog.. Flere Oplag af dette Skrift fulgte foret efter 
hverandre. Kort derpaa blev Payne af Congreſſen ud⸗ 
nævnt til Secreteer for de udenlandffe Anliggender. 
SWafhington og Franklin hædrede ham med deres Vens 
ſtab. Payne blev i Philadelphia til 1736.  S dette 
Aar foretog han fin førfte Reife til ——— og gik 
derpaa til England. Her udgav han 1791 et nyt Skrift 
the rights of men (Menneſkerettighederne), hvori han 
fornemmeligt føgte at beftride de Grundfætninger, - fom 

Burke havde fremſat i fine Skrifter om * franfe Res 
2 

J 
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volution. Dette Skrift maatte vakke ſtort Had imod 
ham i England. Saameget velfomnere var ham det 
Tilbud, der 1792 gjordes ham af Departementet Caz 
lais, ſom dets Repræfentant at begive fig til Dationals 
conventet. Omendſkjondt han ei var det franſte Sprog 
fuldfommen mægtig, opfyldte han dog fine Pligter med, 
Klogſkab og Værdighed. Han ſtemmede ei for Kongens 
Død. Dette Maadebold paadrog ham Bjergpartiets 
Mishag. - Marat bebrejdede ham Avæbers Grundfæts 
ninger, og Robespierre [od ham 1793 udſtryge af de 
Conventsdeputeredes Lifte fom Fremmed og ovenifjøbet 
kaſte i Fengſel. Førft i Dec. 1794 blev han losladt 
paa den amerifanffe Regjerings Requiſition efter 14 
Maaneders Fangſel og traadde igjen ind i Conventet. 
Da Conventet ſtildtes ad 1795 vendte han tilbage i 
Privatſtand og ſyſſelſatte fig med ſtatiſtiſte Underſogelſer. 
Han ſtrev 1796 en Afhandling om de engelffe Finanſers 
Forfald, hvilken dengang gjorde megen Opſigt. Da 
han imidlertid ei naaede den Indflydelſe, han tragtede 
efter, vendte han tilbage til merifa 1802 og døde der 
1809. 

Pays de Vaud, Waadtland, Waadt, et ſchwei⸗ 
zerſk Canton, grendſer mod S. til Genferføen, mod 
V. til Frankerig, mod N. til Neufchatel og Freiburg og 
mod O. til Freiburg og Bern. Ved Schweitzer⸗Revo⸗ 
[utionen blev det et eget Canton og talte i Aaret 1793 
paa 45 Quadratmile 129,000 Indb., hvilfe ved Can⸗ 
tonets Udvidelfe 180% vorte til 145, 000. Indkomſter⸗ 
ne udgjøre 700,000 Franker og Contingentet beftaaer af 
14932 Mand. Det tilhørteen Tid Hertugerne af Gas 
voyen, blev diffe berøvet 1536 af Canton Bern og bes 
handlet fom et undergivet Land. Da nu hverfen den 
talrige Adel eller nogen anden Yndbygger komme til W⸗ 
resembeder, og Berns Landfogder beſtyldtes for mange 
Undertrykkelſer, faa opkom idelige Uroligheder; hvilke 
under Revolutionen af Frankerig bleve -tagne til Paaz 
frud for Angrebet mod Bern 1798 og fnart imod hele 
Schweiz. Landet er gjennemfEaaret af lave Bjerge og i 
det Hele ſtjent, godt beboet og frugtbart pan Korn, der 



Paz 307 

Dog et er tilſtrekkeligt, paa Tobak og Slagteqpag. 
Cantoner beſidder det eneſte Saltverk i Schweiz. Det 
leverer aarligt 20,000 Centner. Landets Hovedrigdom 
er Frugt: og Viinavl. De fortrinligſte Sorter ere 
Royffviin og Viin de la Cåte. Uhrfabrikker, Bijoutee 
rier og Silketsimanufacturer ꝛc. blomſtre i Lauſanne, 
Vevay, og nogle andre Stæder ved Soen. Indbygger⸗ 
ne ere Reformeerte og Sproget det franſte. $ Laufanne 
er et Univerſitet. Efter Geftemmelferne 13803 har det 
ftore Raad paa 130 Perfoner den lovgivende Magt og 
forfamles aarligt Mai i Laufanne. Ni af ſammes 
Medlemmer udgjøre Regjeringen, der førger for Loves 
neg Fuldbyrdelſe. Juſtitien forvalter Fredsdommere, 
i anden Inſtans hvert Diſtricts Juſtitstribunaler, og i 
hoieſte Inſtans Appellationsretten i Lauſanne. 

Pazzi. Familien Pazzi horer til de aldſte og meeſt 
anſeete Familier i Florents og dens Navn forekommer 

flere Gange i Stadens Hiſtorie. Den greb betydeligt 
ind i Stadens mangfoldige Stridigheder og Regjeringe— 
forandringer, iſer, da Adelen og Folfet i Florents, 
kjede af et dem paabyrdet Aag, brode Hertugen af Athe⸗ 

nens Defpotie (1348). Dengang handlede Familiens 
Medlemmer i Forening med Mediceerne, men, da diſſe 
ſidſte, ved Klogſtab, Held og Folkegunſt, ſtedſe ftege 
hoiere, ſaaledes at Statens hele Magt næften gandffe 
hvilede i deres Hender, og Overhovedet for Familien 
Medici af fremmede Fyrfter alerede betragtedes ſom de— 
reg Lige (fee Art. Mediceer), faa vaagnede Misundelſe 
og Had hos Familien Pazzi og den tænfte blot paa at 
fordrive Mediceerne. Vel havde Cosmus, der frygtede 
Pazziernes Ugunſt, formæler ſin Sonnedatter Blanca med 
Vilhelm Pazzi, for ſaaledes vred Slegtſkabs Baand ag 
knytte dem til fit Huus, dog formaaede dette ikke at uds 
flette Hadet, fom endeligt Grød ud i Lue, da Frants 
Pazzi, een af de driftigfte og forvovnefte af derne Slægt 
opflammedes af IJverſyge mod Julian af Medici, ſom 
hemmeligt ægtede Camilla Caffarelli, der var elſket af 
hiin. Iverſyge forenede fig nu i Frantſes Bryſt med 
Folelſen af fornærmet Familieſtolthed og Wrgjerrighed, 



308 Pas 

da Lorents af Medici, Julians Broder, vel nu og da 
anvendte fin Magt til at fortrænge Pazzierne fra Sta—⸗ 
tens Hæderspofter, og han befluttede at hevne fig ved 
Mediceernes Undergang. Herfor aabenbarede han fir 
Plan for en vis Bernhard Bandini, der ogfaa engang 
var fornærmet af Mediceerne pg fandtes derfor villig til 
Forſlaget. Frants Pazzi var færdeles fortrolig med Hie⸗ 

Kg 

ronymus Riario, en Son af Pave Sixtus 4de, og, da” 
han vidfte, hvor lidet Sixtus kunne lide Mediceerne, 
meddeelte han ogſaa Riario fin Plan, ſom beftod i, at 
myrde Brødrene Lorents og Julian og indføre en anden 
Regieringsforfarning, for ved Riario at fane Paven paa 
fin Side. Riario og hans Fader undlode iffe, at antas 
ge bette dem faa velkomne Forflag, øg lovede Frants al 
mulig Underſtottelſe. Med dem forenede fig endnu 
Frants Salviati, Erfebiffop af Piſa, ſom hadede 
Florentinerne og Lorents af Medici fordi de formindſtede 
hans Indtegter. Med fremfor alt anfaae de Forbunds - 
ne det nødvendigt at vinde Overhovedet for Pazzierne 
Meſſire Jacob, en Onkel til Frants. Som en ffog 
Mand, der eiſkede Orden, vægrede denne fig længe, inde 
til endeligt den pavelige General Johan Baptiſt Montes 
fecco, en tapper og meget agtet Kriger, vifte fig de 
Sammenſvorne gunſtig og nu paa en Reiſe til Florents 
overtalede Jacob Pazzi. En Sygdom, hvori Carl 
Manfredi, Greve af Faenza, faldt, gav de Sammen— 
ſvorne et foronſtet Paaffud, uden Mistanke at træffe 
Tropper ſammen i Romagna, og ſaaledes mere rigt. paa 
Sjelpemidler udvidede og forſterkede Pazziernes Partie 
fig ftedfe mere, uden at Mediceerne kom paa den Tanke, 
at de pønfede pan noget faa Slemt. De Sammens 
fvornes forſte Beſtemmelſe var af myrde Lorents af Mes 
dici, naar han kom til Rom, hvorhen et Rygte foregav 
at han vilde gaae, og paa ſamme Tid dræbe SHulian i 

” 

Florents. Men, da Lorents ei reiſte til Rom, tænfte de 
paa andre Midler, og Sirtué 4de fendte fin Broderſon 
Rafael Sanfoni, fom han havde udnævnt til Cardinaf, 
til Florents, under det Paaſkud at befee Staden, da de 
Sammenfvorne haabede, at funne finde en hurtig Lei- 
lighed til at udføre deres Foretagende ved de, den unge 
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Cardinal til Åre anftillede Fefte, og paa engang rydde 
de to Mediceer of Veien, hvilke ellerg fjelden paa een» 
gang [ode fig fee offentligt. Pazzierne modtoge Cardi— 
nalen paa deres Villa Montugli, men, da blot Lorents 
af Medici var tilftede her, opfatte de deres Fore havende 
til et Gjeſtebud, fom Lorents vilde give den Fremmede 
paa fir Slot i Fieſole. Men, da Julian ogfaa mangles 
de her, vilde de heller ikke dennegang udføre deres Mord— 
anflag og beftemte nu den 26de April 1478, da en hoi⸗ 
tidelig Gudérjenefte i Cathedralkirken Santa Reparata, 
til Planens Udforelſe, uden at tage Stedets Hellighed 
i Betragtning. Deres Loſen var den anden Lyden af 
den lille Klokke, nadr Præften tog Hoftien. Men, da 
Tiden var kommen vægrede Monteſecco fig fra at begaae 
noget Mord paa dette Sted, da han et vilde forbinde 
Indvielſen af det Øellige med Forræderie, og de Sams 
menſvorne maatte derfor overdrage Forretningen til ans 
dre, bvortil og ftrarto meldte fig, nemlig en vis Anton 
fra Volterra, ogen Præft ved Navn Stephan, ſom 
dog begge vare feige og modløfe. . De Sammenſvorne, 
Lorents af Medici og en ſtor Mængde Folk vare fors 
ſamlede i Kirfen, men Julian manglede endnu. For— 
bittrede over denne gjentagne Opfættelfe begave nu 
Frants Pazzi og Bandini fig til hans Bolig, overs 
vældede ham med Hoflighed og Smigrerier og overs 
talede ham til dog at bivaane den Meſſe, Cardinalen 
ſtulde holde; paa Veien til Meſſen underholdt de ham 
med felffabeligt va muntert Spog, og Frants omar— 
mede ham endog adffillige Gange, for at fee, om ei no⸗ 
get fEjult Pandſer beſtyttede ham. Da de vare komne 
til Kirfen, toge de Plads faaledes, at Frants og Bans 
dini ſtode hos Julian, Anton og Stephen hos Lorents, 
for paa givet Signal at ſtode dem ned. Da den lille 
Klokke lod anden Gang og Præften greb Monſtranſen og 
ſagde: Domine, non sum dignus &c., ſtyrtede 
Frants los paa Julian med et ſaa vildt Raſerie, at han 
ſaarede fig ſelv i Benet derved. Bandini gjiennembo— 
rede Julians Ven Nori. De andre to angrebe nu og 

Lorents, men, da de vare feige og bange, ſtodte de feil, 
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og Lorents blev fun lidet faaret i Halfen, da hans Vens 
ner omringede ham og reddede ham ét — —— Veb 
vilde Frants og Bandini efter ham herhid, men de bles 
ve ſtodte tilbage, og kunde neppe undkomme af Kirken, 
hvor en ſaadan Trænafelog Uorden opfom, at mange 
Menneſker tilfatte Livet, og Cardinalen fun med Vans 
ſtelighed reddedes af Geiſtligheden fra Folkets Raſerie, 
der vilde trekke ham ned fra Hoialteret. Bandini havs 
de firar faftet fig paa fin Heſt og var flygtet, Frants 
forſogte vel at at ophidſe Kolfet, men maatte, da han 
havde miſtet meget Blod begive fig hjem. og lægge fig. 
Imidlertid havde Salviati og Jacob Poggio i Spids 
fen for omtrent 100 Perugier begiver fig til Palladſet 
for at beſette ſamme; men, da Gonfalonieren Cæfar 
Petrucci af Erfebiffoppené angſtelige og beſynderlige 
Opforſel anede Fortederie, kaldte han hurtigt Vagten 
fammen ng beſatte den svre Etage, Perugierne havde 
fneget fig ind i i Forſamlingsſalen, men vare ved et Vils 
fælde blevne indefværrede her, ſaaledes at de et kunde 
fomme ud igien, da Døren indentil ei finde aabnes. 
Der blev derfør Florentinerne ei vanſteligt at bemægtis 
ge fig Erkebikoppen og nogle andre Sammenſvorne, 
hvilfe de deels huggede ned, deels forsfæftede paa Vin⸗ 
duespoſterne og derpaa ftyrtede ned paa Gaden, Sal— 
viati og Poggio havde denne Skjebne. Herpaa hentede 
det rafende Folk Frants Pazzi fra hang Bolig, flæbte 
ham nøgen igjennem Gaderne og hængte ogfaa ham til; 
ligemed 70 andre paa Palladfers Vinduer. Endnu 
gjorde Jacob Pazzi et Forføa paa at vinde Folket for fig, 
regd igjennem Gaderne og kaldte det.til Vaaben og til 
Frihed; men, da han ei fandt noget Tillad. og Herrerne 

- i Sianoria faftede Stene ned fra Palladſets Vinduer 
efter ham, reddede han fig ved Flugten, men blev fjendt 
af en Bonde i Appeninerne, udleverer til Florents og 
der henat tilligemed Renatus Pazzi. Vel lod Signoria 
Jacob bifætte i Kirken, men Folket hentede ham ud af 
fine Forfedres Begravelfe og faftede ham paa Marken. 
Endnu engang fod Regjeringen ham begrave i Stilhed, 
men Folfet opgravede ham igjen og faftede ham nu i Ar⸗ 
no. Samme Skjebne havde alle de øvrige Sammen» 

"4 
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ſvorne. Bandini, der havde reddet fig til Conſtantino— 
pel blev udleverer af Sultan Bajaget, og henrectet faar 
velfom Anton af Volterra og Stephan, der vare flygtes 
de til et Kloſter. Kunſto undgik Folkets Hevn: Nar 
poleon Francefi, der ei ſiden blev feet mere og Wilhelm 
Pazzi, Sboger til Lorents, ſom var uſtyldig og desuag⸗ 
tet blev forviiſt til ſin Villa, ſtjondt hans Gemalinde 
knelende bad om hang Fribed. De ovrige af Familien 
Pazzi bleve indfpærrede i Volterras Fengſler og Montes 
fecco halshugget. Saaledes endtes, med Deltagernes 
fuldfomne Undergang, en &ammenfværgelfe, der vat 
foretagen af Wrgjerrighed, Misundelſe, Hevnelyſt eg 
Iverſyge, ſom fulde medføre Mediceernes Fordarvelſe, 
hvilken den tvertimod bragte over fine egne Ophavsmænd 
og tjente netop til at forøge IMediceernes Sagt og Ans 
ſeelſe. Lorenté fendte ſiden Cardinalen med mange 
Undſkyldninger tilbage til Rom , dog. kunde Sixtus ei 
glemme fit Had og vafte mange Fiender mod Florents, 
ſtjondt uden Virkning. 

Pechmeia (Sean de), Profeſſor i Veltalenheden 
ved det kongelige Collegium i Fleche, var født 1741 i 
Villefranche de Rouergue og døde 1785 i St. Germain 
en Laye, berømt fom en udmærfet Literator. Hans 
Lovtale over Colbert ſtaffede ham 1773 det franſke Aca⸗ 

demies Acceſſit. Meeſt befjendt gjorde han fig ved et 
Digt i Profa under Titelen Téléphe, fom han, udgav 
1784 (igjen tryft 1795). Elegans og Reenhed i Sti» 
len, fmilende og fande Billeder, en Skildring af Ven» 
ſtab ſaaledes fom han felv følte ſamme, bevirkede Overs 
bærelfe for range Stæder, hvor han udgyder fig i tomme 
Declamationer, „Endſtjondt man ei fan frafjende ham 

Aand og Talent, figer La Harpe, faa er han dog langt fra 
den gode Smag og det fande Genie, "hvorpaa Ludvig 
14des Tidsalder har efterladt os Monſtte. Forfatteren 
forfeiler ofte fir Hiemed af Mangel. paa rigtigt Maal 
for fine Ideer og fin Stil. Han ſynes ligeſom Rouſſeau 
at ville gjøre en Forbrydelſe af Eiendom, uden hvilken 

dog ethvert Selffab er umulige; han vil ikke, at Born 
ſtulle arve deres Forældre, fom om denne Arv ei var 
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efter Naturretten, og ſom om Forældre ei arbeidede for 
deres Børn. DeterenfandGalffab attroe, af man 
bør ti intetgisre Grundlovene, fordi deres Jagttagelſe 
har nogle Misbrug i Øøige med ſig. Der findes i dette 
Vark enfelte Steder af ædel Veltalenhed og intereſſante 
Momenter, men i Almindelighed ingen Kunſt i Anlægs 
get eller Forberedelfe for Begivenhederne; ingen Knude, 
der forbinder de uſandſynlige Begivenheder; gigantiſke 
M lerier, en falſt Naturlighed, overdrevne Grundfæts 
ninger og en abftract Diction.“ — Denne Dom er ret» 
færdig, ſtiondt ſtreng. Pedmeja hørte til de Nyere, 
der vilde unddrage fig Verſebygningens Tvang og derved 
bleve Skabere af den faa kaldte poetiſte Proſa, fuld af 
Gvulft og Unatur, Man tilſtriver Pechmeja adſtillige 
Stykker i Raynals politiſte Hiſtorie om Handelen paa 
begge Indierne. Wed det ommeſte uoploſeligſte Venſtab 
var han forenet med fin Landsmand, Lægen du Breuil. 
Alt var fælleds for begge, Bolig, Selffaber, Formue, 
Godt og Ondt: den Ene funde regne paa den anden, fom 
paa fig felv, og da du Breuil døde den rode April 1785, 
overlevede Pechmeja ham kun 20 Dage. 

Pectiniter, forſtenede Kammufkler eller deres Af⸗ 
tryk i Steen. 

Peculat er overhovedet Tilvendelfe af en fremmed 
Ting, der et hører til en Privatperſons Eiendom. 
Man forftaaer derunder 1) Peculat i indſtrenket Fors 
ſtand, eller Tilvendelfe afen Ting, der er Statens Ciens 
dom, hvorved: man gjør Forſtjel paa, om Tingen er 
overgivet den, dér bemægtiger fig famme,… til Forvas 
ring (f. Er. Caſſetyverie) eller iffe; 2) Kirkeran (cri- 
men sacrilegii) Borttagelſen af noget der tilhører Kir⸗ 
ken, eller en res secularis paa et helligt Sted, eller Ty⸗ 
verie paa hellige Ting eller Steder. " 

Peculium kaldtes den Formue, ſom den romerſte 
Slave havde erhvervet og beſad, adſtildt fra Herrens 
Formue.  fenere Tider forftod man ogfaa,derved den 
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Formue, fom en Søn havde ſparet fra fin zenning fom 
Soldat eller af anden Fortjeneſte. 

Peberſvend (coelebs, Ugift). an beſynder⸗ 
lige Navn ſtal have fin Oprindelſe fra de tyde Svende 
i Kjøbenhavn, fom ftode i Boderne, der tilhørte Hanſe— 
ftæderne. Diſſe Svende maatte ei gifte fig, og daenaf , 
deres vigtige Handelsartikler var Peber, faldt man paa 
at falde dem Peberſvende, hvilket Navn man fiden brug— 
fe om Perſoner, der efter at have naaet-moden Alder, et 
giftede fig. — Alerede hos Romerne, i Republikens 
Tid, var Mandfolfenes ugifte Liv forhadt, og Cenſorer⸗ 
ne pleiede at indfræve af gamle Peberfvende, ſom Straf, 
en ſaakaldet QAvindepenge (æs uxorium); hvorimod de 
gifte nød adffillige Fortrin og Wresbeviisninger. Da 
Roms Befolkning, under Triumviratet, havde lide me— 
get ved de borgerlige Krige, tænfte Auguft, efter fin Res 
gjerings Tiltrædelfe, paa Midler til at befordre. Wgte⸗ 
ſtaber, iſer da Romerne overhoveder, deels af Lyft til et 
udfvævende Liv, deels formedelſt Fruentimmernes Pragts 
lyſt og Odſelhed, deels og formedelſt de Gaver og Smig— 
rerier, de erholdt af Arvelyſtne, gjerne bleve ugifte. 
Han udsav derfor Aar 763 ef. R. B. den under 
Mavn af Lex Papia Pappæa befjendte Lov, hvorved 
der tilftiodes SS gtemænd og ifær Fedre, der havde tre til 
fem Børn (efterſom de levede i Rom, Stalien eller i de 
romerffe Provindſer) ſerdeles Fordele (den ſaakaldte jus 
trium liberorum), men Peberſvende anſaaes med for⸗ 
ſtjellige Straffe; Gvilfen Lov ogſaa, forøget ved. noale 
Tilfætninger, blev i Kraft til Conftantin den ftores Tid. 

Hos de gamle Tyoffe, der yndede Wgteſtab, behøvedes 
egentligen ingen Straf for der ugifte av. Men man 

indforte dog i nogle Provindſer, f. Cr. i Nedre Pfalz, 
ved Over⸗ og Nederrhin, den ſaakaldte Peberfvende Ret, 
hvorefter en Deel af en faadan Perſons Formue tilfalde 
Landsherren eller Øvrigheden. ” Dog maatte den Ugif— 
te førft Gave naaget en vig Alder (almindeligt det Sode 
Aar), før han blev anſeet for Peberfvend. Fyrſternes 
eller Øvrighedens Arveret ſtrakte fig ogfaa fun til Allo— 
dialformuen og det, ſom Peberfvenden virkeligt havde 
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erhvervet, men ei til det, Gan havde arvet, hvilet 
” man ei vilde berøve de gvrige Slægtninge. Paa noge 

le Steder beftod ovenomtalte Ret deri, at man fordres 
de en beſtemt Pengeſum af den Mand, der førf giftes. 
de fig efrer -viffe Aar. Kun paa faa Steder fande 
lignende Beſtemmelſer Sted i Henſeende til Fruens 
timmer. 

Pedal kaldes det Claviatur ved et Orgel, der træs 
des med Fodderne. Da Grundſtemmen blot-foredrages 
paa ſamme, faa indeholder den almindeligt fun to Oc⸗ 
taver. — Alerede for længe fiden hav man betjent 
fig af Pedalen, ſom Strengeinſtrument, for at benyt⸗ 
te den under et Claveer til Privatovelſe; og for nogen 
Tid fiden har man begyndt at forbinde den med Pias 
noforte og gjøre Brug af denne Indretning i offentlige 
Concerter. 

Pedant kaldes den, der hænger ſtivt ved en vig ind⸗ 
ffrænfet Form, Regel eller Synsmaade, og følgeligen 
ei tilftfaaer Mandens Frihed den tilborlige Indflydelſe i 
Dømmen og Handlen. Pedanterie eller Pedantismus 
er derfor den ængftelige Vedhengen ved viſſe givneFormer 
eller Synsmaader. Den, figer Kant, hvis Fremgangs⸗ 
maade med det, han har lært, forraader Skolens 
Tvang (altfaa Mangel paa Frihed i Selvtenken) er en 
Pedant, hvad enten haner Lærd, Soldat eller Hofmand. 
Den Erfaring, at Pedanterie er hyppigſt i de Lærdes 
Kreds, ifær blande Skolemend og Sprogforffere, hvis 
Virkekreds let leder til Mikrologie, ſynes at være Gruns 
den til, at man almindeligt ved Benævnelfen Pedant 
forftaaer en lærd Pedant. Den ovenanførte Tænfer 
figer meget ſtaanſomt om denne ſidſte, at han dog er 
den taaleligfte Pedant, fordi man dog fan fære noget af 
ham, hvorimod det Piinagtige i Formalierne (Pedans 
teriet) hos hine (f. Er. Hofmend eller Soldater) et ales 
ne ev uden Nytte, men ogſaa, formedelft den Stolthed, 
der uundgaaeligen hænger ved Pedanten, ovenikjobet blis 
ver latterlig, da det er en Ignorants Stolthed, — Smid» 
lertid er det dog førgeligt at iagttage en faadan Aandens 

* 
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Vanſkabning hos dem, hvis Opgave er aandelig Uddan⸗ 
nelfe, og netop der finde en engſtelig Hengen ved For⸗ 
men, hvor man meeſt burde vente Frihed og Aands— 
Selvvirkſomhed. Om og den lærde Wedant ei tillige er 
Ignorant, faa fader dog hang indſtrenkede Væfen of⸗ 
te meer end al hans Lærdom fan nytte Man behøver 
aldeles ikke at være fvag eller overfladiſt fine Kundſka—⸗ 
ber for af undgaae Dadel for Pedanterie. Men lærd 
Pedant er ei alene den, der behandler fin Videnſtabs 
Sjenftand blot efter den ſtrenge Regel (Formaliſt), men 
og den, ſom overhoveder betragter alle Gjenftande efter 
fit Fags indſtrenkede Synsmaader og føger at forme 
dem derefter, feer fornemt og ſtolt fra fin Videnſkabs 
Standpunkt nød paa andre Gjenſtande og Videnſtaber, 
eller i blind, vel endog godmodig Fordom for ſin Videns 
Gjenftande, har tabt den frie Bedommelſe af andre, 
faavelfom og den, der udkrammer fin Skolelerdom, hvor 
den ei horer hen, ifær i det ſelſtabelige Liv, hvor det et 
faa meget gjelder Viden, fom egentlig Fremſtilling. 
Cenfidighed indtil Mikrologie og Smagloshed, Xnugſtelig⸗ 
hed indtil Mechanismus, ſtiv Betenkſomhed i Handlen, 
hvilken i vanffelige og overraſtende Tilfælde ſtiger til 
den latterligſte Forlægenhed, Stolthed, Forfengelighed 
og faft indgroede Fordomme mod alt Fremmedartet, ere 
de fædvanligfte Træf hos Pedanten, hvorimod Liberali— 
tet i Tenkemaade, fund, mangeſidet Dommekraft, Vid 
og Smag, Frihed i Handlen og practiſt Tact almindes 
ligt ere ham fremmede, 2 - 

Pedel. Denne Benavnelſe, hvis Udledelfe et er 
gandſke fiar (maafÉee af Pedissequus, ordrer, En ſom 
følger en anden) bruges om et Slags Betjente ved Uni⸗ 
verfiteterne; deres Forretning er, at opflaae Be— 
Ejendtgjørelfer, bære Protocollerne, bringe Efterret⸗ 
ninger 26. ; 7 

Pegaſus, de Gamles bevingede Digterheſt, blev 
født af Meduſa, ſom Neptun i Skikkelſe af en Heſt havs 
de befvangret paa en blomfterrig Mari. Heſiodus fors 
tæller, at, da Perſeus havde hugget Hovedet af den 
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frugtſemmelige Meduſa, fremſprang af hende den ſtore 
Chryſaor (en Kſempe) og Heſten Pegaſus, ſaakaldet af 
Oceanflodens Kilder, hvorved den var fodt. Digterne 
lade Pegaſus, ſtrax efter Fodſelen, flyve op fra Jorden 
til de Udødeliges Boliger, hvor den boer i Zeus's als 
(ads og bærer dennes Torden og Lynild. Ridende paa 
Pegaſus nedlagde Bellerophon Chimara og bekrigede 
ſykkeligen Solymerne. Hos de Senere ev Fabelen om 
Pegaſus alerede mere udſiyykket. Den blev henſat til 
Corinth ved Pirenes Kilder, hvor den fværmede vildt 
omkring, indtilden blev temmet af Bellerophon, ved 
Hielp af et Guld-⸗Bidſel, ſom Pallas havde ſtjenket ham 
i Sovne. Efterat have afkaſtet Bellerophon, ſom paa 
den vilde opfvinge fig fil Gudernes Bolig, floi den alene 
op til Olympen. Vi finde ogſaa Pega,ué indviklet i 
Muſernes Hiſtorie. Ved et Slag med Hoven aabnede 
ten, daa Helicons Top, Muſekilden, fom efter den fik 

Navnet Hivpofrenea: Heſtekilden. 

Pegnitz en Flod i det Bayreuthſte, finder i to 
Arme igjennem Nuͤrnberg. Bed dens Udſpring ligger 
den meget gamke Landſtad af famme Navn. Efter den 

benagvntes og Pegnitzer, Syrdeſelſtab eller den krone⸗ 
de Blomſterorden ſom ſtiftedes 1044 af Georg Philip 
Harsdoͤrffer og Johan Klai, til Reenhedens Befordring 
i det tydſte Sprog, fornemmeligt i Rimekunſten, og 
i Forſtningen betragtedes fom et Seminarium, hvoraf 
Palmeordenen eller det frugtbringende Selſtab kunde 
vælge fine Medlemmer, men fnart glemte faavel det fids 
ſte Selſkab ſom Blomſterordenen Hiemedet for deres 
Stiftelſe og fode fig af Tidsaanden, iſer af Philip von 
Zeſen og hans Tilhængere, forlede til tomme Spilfag⸗ 
terier, faa at deres hele Syffelfættelfe udartede til Legen 
med Sindbilleder, Devifer og Hyrdeveſen. Forſt ved 
Hoitideligholdelſen af dets hundredaarige Stiftelfesdag 
forføgte man af give det en alvorligere Retning, men 
nu var det den Aldrende umuligt virkſomt af kappes med 
fine talrige unge Medføftre, og KundfEaben om, - hvad 
det fiden den Tid har udrettet, ftræffer fig ei over Egnens 
Grandſer. J Aaret 1794 holde det fig 1500.arige Jus 
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bilæiim, og beftaaer endnu, men ſynes ftedfe mere at 
fynfe ned til et blot Privatſelſteab. Sammenkomſter⸗ 
ne bleve i Forſtningen holdte paa et behageligt Sted ved 

Pegnitz; men fiden indrømmede Raadet i Nuͤrnberg 
Selſt abet er Stykke Skov, een Miil fra Nurnberg ved, 
Kraftshof, ſom efter den Tids Skik blev meget kun⸗ 
ſtiat anlagt. Dog holdtes Forſamlingerne, formedelſt 
Afſtanden, ei længe der, men i Nuͤrnberg ſelv. Hvert 
Medlem faaer et Ordensnavn og et Sindbillede, og den 
hele Ordens Sindbilledeser en Paſſionsblomſt. — Ef— 
terretninger om Selſkabets udvortes Sfjebne findes i 
Amarantes (3: Herdegen) hiſtoriſcher Nachricht von 
des loͤblichen Hirten- und Blumenordens an der Pegnitz 
Anfang und Fortgang, Nuͤrnberg 1744, 8. 

Pegu, af de Indfodte kaldt Moan, er et Konger 
rige i Indien Øften for Ganges, der begrændfes af 
Siam, Ava og Arrakan. Det er meget rigt paa Ru⸗ 
biner og ſtager fiden 1757 under Ava eller Birma. 
Hovedſtaden Pegu, ved Floden af famme Havn, ver 
fordum ftor og velbefeſtet, men blev tagen med Storm 
af Kongen i Birma og gandffe ødelagt, blot Pago⸗ 
derne bleve Taaende. Ide nyeſte Tider har man be— 
gyndt igjen at bygge dem op, dog har Staden ei mange 
Indbyggere. 

Peking, Hovedſtaden i China, ligger i Provind⸗ 
ſen Petſcheli. Navnet betyder egentligt den nordlige 
Reſidens, ligeſom Nanking den ſydlige. Chineſerne 
give den over 3000 Aars Alder." Den er omgivet med; 
fire Steenmure og en Grav, og har næften 4 Mile i 
Omkreds, uden at regne de 15 Forſteder. Den beftaaer 
egentligt afto Stæder, Den vigtigere nordlige Deel 
heder King⸗Tſching og indeholder næften + Midten det 
keiſerlige Pallads, hvis ydre Omgivelſe kaldes Kongs 
Tſching, den røde Stad, sa den indre Tſe⸗King eller den 
forte Stad; den ſydlige Deel heder Lao⸗Tſching. Hiin 
er for det mefte beboet af Mandſchurer, denne af egentlig, 
ge Chineſer. Staden danner en ikke gandffe regelmæsfig 
Fiirkant. Igjennem den fore Port paa Sydfiden af 
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King⸗Tſching kommer man ind i en ſtor Gaard, der er 
omgiven meden Muur og har tre Porte. Cen af diſſe 
horer tilen anden Gaard, hvori findes en Bygning, 
hvor man finder Mindetavler over den afdøde Keiſers 
Forfædre og afdøde Underfaatter, der have viiſt Regen— 
ten færdeles Tjenefter. Diſſe Bygninger blive paa viſſe 
Tider hgitideligt beføante af Keiſeren. J Egnen om 
Kings Tſching og Tſe⸗King findes Collegierne og Tribus 
nalerne, mange Forraadshuſe, Fabrikker, et Univerfis 
tet, det fongelige Bogtrykkerie, adfillige Skoler og en⸗ 
deel prægtige; Templer. — En ſtor Stræfning paa 
Nordſiden indflutter det keiſerlige Lyſtſſot Kin Chan. 
aa Sydfiden af King-Tſching er den rusſiſte Geſandt⸗ 
ſtabsgaard, hvor ogfaa en rusſiſt Kirke underholdes paa 
den rusſiſte Regjerings Bekoſtning. Én anden rusfif€ 
Kirke er der i den ſaakalbte rusſiſte Slobode; foruden 
diffe rusſiſte Kirker har Peking og fire catholſke Kirker, 
fire Moſkeer og 33 Afgudstemfiler. — De to Obſerva⸗ 
torier, ſom ligge ved den oſtlige Muur af King-Tſching, 
ere fun forſynede med flette Inſtrumenter; de mangle, 
Pendeluhre, Kikkerter og en nøiagtig Middagslinie. Hes 
le Staden ſkal have henved 2 Millioner Indbyggere. 
S den fydligeeller chineſiſte Stad ligger Sien-nong⸗tang 
eller den ærværdige Landmands si, hvorhen Ketferen 
begiver fig hvert Foraar og pløier med egen Haand et 
lille Stykke Land omtrent i en halv Time; hvorpaa 
Prindſerne og de høie Embedsmænd flædte fom Bønder, 
gjøre idet ſamme under Lovſange til Himlen af det fore 
famlede Folk. Gaderne ere meget lange og brede og 
ſperres hver Nat ved et Tregitter for Enderne. For at 
holde Orden findes hift og her Soldater bevæbnede med . 
Sidegevar og Pidſte. 

Pelagianismus kaldes den theologiſte Tenkemaa⸗ 
de, ſom nægter den menneffelige Naturs fuldkomne 
Forbærvelfe ved Føigerne af Adams Synd og erklærer 
IMennef£eté naturlige Anlæg og Kræfter for tilſtrakkelige 
til chriſtelig Dyds Udovelſe. Den udelukker ei Troen 
paa Nodvendigheden af en guddommelig Biſtand til 
Forbedring, men,gjør denne Biſtands Virkſomhed for 
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faavidt afhængig af Menneſkets egen Virkſomhed, ſom 
hiin fun udretter noget hos dem, der. felv ſtrabe efter det 
Bedre. Diſſe Meninger yttredes af Pelagius, en brit⸗ 

tiſt Munk, der i Begyndelfen af det zte Aarhundrede 
opholdt fig i Rom, berømt og agtet for fine Kundſtaber 
og fin retffafne Vandel. Vedet Indfald af Gotherne 
409 flygtede han med fin Ven Coeleſtius førf til Sici⸗ 

lien og derfra til Afrika, hvor ban blev forkjettret af 
Auguſtinus, Biſtop i Hippo, og fordømt paa flere Sys 
noder i Afrika. Pelagius vendte fig derfor til Serus 
falem, hvor han uden videre Anfegtning endte ſine Das 
ge 420 ien Alder af 90 Aar. Hans Skrifters philos - 
ſophiſte Grundighed og ædle Frimodighed og hans pers 
ſonlige i hlin fordærvede Tidsalder faa meget meer bes 
undrede Dyd, fEaffede' hans Mening, der desuden ans 
befalede fig felv ved dens Fornuftmesſighed, mange 
flarttænfende Tilhængere. Uden derfor nogenfinde at 
have dannet en egen haretiſt Kirke, indtage Pelagia— 
nerne, hvis Meninger formeligt fordomtes paa Kirke— 
forfamlingen i Epheſus 431, og de, den. orthodoxe Lære 
om Menneffets fuldkomne Udygtighed stil det Sode. nos 
get formildende Semipelagianer, en vigtig Plads i 
Kirkehiſtorien. Angaaende de forffjellige Former og . 
Navne. hvorunder Striden mellem den auguſtinſte Ris 
gorismus og den pelagianſte Synfretismus har fornyet 
fig i den chriſtelige Kirfe fee man Art. Naade. 

Pelas ger udgjorde den ældfte Folkeſtamme i Græs 
fenland og boede forſt i Peloponnes, hvorhen de fands 
ſynligviis vare komne fra Lilleaſiens Kyſter over Øerne 
i Archipelagus. De levede ſom Nomadehorder uden pos 

litiſt Forbindelfe.. Da den fumvige oa bjergige Halvoe 
ſikkrede dem imod Angreb af andre Horder, faa formere» 
de de fig ſnart, og henimod den corinthiffe Bugt nede 
fatte to Stammer fig, fom tidligere end de bprige fjer 
nede fig fra deres raae og vilde Tilſtand. Her dannes 
des nu Rigerne Argos og Sicyon, over hvilke Inachus 
og Pheroneus herffede. J Arfadien dannede den fids 
ftes Sønneføn, Pelasgus en —“ hvoraf det 
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Ejaqn opfom, at hine arfadife Nomader bleve kaldte 
Pelaeger efter ham, hvilket Navn med Tiden blev givet 
alle det ælde Grekenlands Nomadehorder, Fra dens 
ne arfadiffspelagaiffe Stat udgik adfillige Celonier, 
blandt andet til Theſſalien, hvor de ftiftede tre Stater, 
fom efter dereg tre Anførere, Acheus, Phthius og Des 
lasgus erholdt Navnene Achaia, —5 og Pelas⸗ 
giotis. 

Veleus, en Son af acus og Endeis og Sønner 
føn af Zeus, flygtede, fordi han havde deeltaget i fin 
Halvbroder Phocus's Mord, tilligemed Telamon, til 
Phthia, hvor Eurytion Actors Søn regjerede, Denne 
forfonede bang Brsde, gav ham fin Datter Antigone til 
Gemalinde og med hende Trediedelen af ft Rige. Kort 
derpaa gik Peleus og Cuevtion til Calydon for af bis 
vaane Jagten efter det fordærvelige Vildfviin. Her 
var Peleus faa ulykkelig at dræbe Curption med fit Ka⸗ 
ftefpyd, fom han flyngede mod Uhyret. Han flygtede 
til Jolcos til Acaſtus, ſom renſede ham fra denne Synd. 
Her havde Peleus et andet Eventyr. Acaſtus's Gemal⸗ 
inde forelffede fig iham, og bagtalede ham før fin Gemal | 
og hans Gemalinde, da han ei vilde føle hende. Den 
ſidſte hengte fig af Fortvivlelfe over denne Efterretning, 
men Acaſtus, fom af Agtelſe for Gjeſteretten ei felv vils 
de dræbe ham, tænfte dog paa Midler til bang Under⸗ 
gang Han anftillede en Sagt paa Bjerget Pelion, 
paa hvilfen Peleus ſtulde finde ſin Dod. Det fom an 
paa, hvo der funde nedlægge der mefte Bildt. Denne 
Lykke havde Peleus; han ffar Tungen ud af alle de 
Dyr, han havde fældet, men fod Kroppen ligge. Aca⸗ 
ſtus's Ledſagere bare alle diſſe ſammen og foregave, at 
de havde fældet dem; men Peleus gjendrev deres. Fore⸗ 
givende ved at foreviſe Tungerne. Da han nu udmat⸗ 
tet var fovet ind vaa Peſion, kom Acaſtus's Folk til for 
at udføre den hemmelige Ordre, de havde faaet. De 
fEjulte hans Sværd og bandt ham endogfaa efter Nogles 
Beretning. Da han var oyvaagnet og føgte efter fit 
Sværd (Jupiter havde nemlig ved Pluto ladet loſe hang 
Magn?) ftødte Gan pag en Hob Centaurer, der vilde ha⸗ 
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” we dræbt Gam, hvis Chiron ei havde beſkyttet ham og 
optaget ham i fin Hule. Nu hefluttede Peleus at hevne 
fig paa Acaftué og hang Gemalinde. $ Forening med 
Jaſon, Caſtor og Pollur og en Skare modige Krigere 
trængte han ind i Acaſtus's Pallade og dræbte Dronnins 
gens Saaledes blev han Herre over en Deel af Theflas 
lien. Derpaa formælebe han fig med Thetis, en Sge 
ſter til Lycomedes fra Scyros, efter Fabeldigterne en 
Datter af Mereus og Doris. "Hun, fom havde været 
Jupiters Elſtede fatte fig længe imod en Dodeligs Om⸗ 
favnelſer, og fun ved Chirons kloge Raad ſykkedes det 
Peleus af beftige Brudefengen med hende. Brylluppet 
holdtes paa Pelion og” forherligedes ved alle Guders 

. Mærværelfe, der bragte Brudepartet rige Foræringers 
Neptun forærede Peleus de udødelige Heſte, Chiren 
gav ham det ſterke Spyd, ſom Achilles fiden tog med 
til Troja, Peleus, der i Forveien ogſaa havde taget 
Del i Argonautertoget, herſtede nu i Phthia over 
Myrmidonerne. Homer falder ham en viig og ærværdig 
Mand ogen flor Taler, Blandt alle hans med Thetis 
avlede Børn naaede blot Achilles den. mandlige Alder 
Han opdrog ham i Selffab, med den ti! ham flygtede 
Patroclus (fee denne Art.) og fane ham ugjerne drage 
ril Troia. Han døde af Kummer over den elffede 
Søns Død og blev ſaavelſom Chiron tilbedet af Pellæs 
erne. 

pelew, Øerne, Under dette Navn forffaner man 
en Gruppe af Per, fom ligge imellem de carolinffe og 
maniliffe Øer, fra 152" til 1589 øftlig Længde og fra 
6 til ro? N.B. fra Nordoſt mod Sydveft. Deere alle 
lange, men ſmalle, ei meget ophsiede øver Havfladen 
og bedakkede med Skov. Antallet af diſſe Øer er os ende 
nu ei noie befjendt. Hver af famme har et eget Davn, 
Den vigtigfte Øe heder Kurura og ſammes Hovedſtad 
Welem”) (Peln, Pelju), hvoraf man har givet hele 

*) Efter Hockins fiden anførte Værk heder Øen 
Eriklithu og Hovedſtaden Kure, 

N 2 
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Oen Navn. Diſſe Øer vare ſandſynligviis aldrig bes 
ſoate af Curopæer før i Aaret 1783. De fpenffe Colo⸗ 
nifter van Philippinerne erholdt ført Kundſtab om dis⸗ 
fe Øer, og hefegnede dem med, Navnet Palaos⸗Oerne, 
fordi de Palmer, fom vore der i for Mængde, langtfra 
fee ud ſom Mafter (paa Spanſt Palos), — Uagtet altſaa 
Spanierne paa deres Fart fra Philippinerne til Ameris 
fa kunne have feet diſſe Øer, faa findes, der dog aldeles 
intet Svor tifatdenogenfinde havde beføgt dem. Da 
man havde fildret dem ſammes Beboere ſom de vildefte 
Menneſtegdere, faa lode te fig ſandſynligviis Derved. afs 
ſtrekke fra at aabne nogen Handel med diſſe Øer: Af 
Jordomſeilerne kom Carteret dem nermeſt. Sandſyn⸗ 
ligt afholdt ogſag det ſtore Coralrif, der omgiver Øerne 
paa Veſtſiden, Skibene fra at nærme ſig dem. J Auguſt 
1783 ſtrandede Skibet Antilope, der tilhørte det engelſt⸗ 
oſtindiſte Compaanie og førtes af Capitain Wilſon, paa 
hiint Rif; Mandffabet fandt Redning paa Kyſterne af 
en ubebdet Øe og vare de forſte Europsere, der bettaad⸗ 
de diffe Øjers Jordbund. Hvorledes de Skibbrudne ops 
holdt fig her over tre Maaneder, hvorledes de fattede 
og lykkeligt udførte den Beſlutning af bygge ef nyt Fars 
tgi, for at gage til Macao, hvorledes de kom i venſta⸗ 
belig Forbindelſe med de Indfodte, hvor kjerlige de bles 
ve modtagne af dette godmodige, gjæftfrie FolÉ og af 
Sen Kururas edelmodige Beherſter Abba Thulle under 
deres Ophold paa Øen Orulong, fon han forærede dem 
fil deres Eiendom, behandlede med den varmeſte Deel— 
tagelſe, hvorledes den rerffatne og forſtandige Capt. 
Wilſon fra Begyndelſen til Enden vedligeholdt den gode 
Forſtaaelſe med de Yndfødte: alt dette fortjener at iæfeg 
i den indtagende BefÉrivelfe, ſom Georg Keate har givet 

- på, efter Wilſons og hang Skibsfolks Fortællinger (An 
account of the Pelew-Islands)"), Da det nye Far— 

toi var færdigt forlode Englænderne, med Undtagelfe af 

J 

+) En Udgave for godt Kjøb udkom 1789 i Baſel 
hos Thurneiſen; Georg Forſter har leveret en 
tydſt Overſattelſe deraf, ſom udkom i Hamburg 

1789. 
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een, ſom frivilligt blev tilbage hos de Indfodte, Pelew⸗ 
gerne den 12te Nov., fulgte af Prindfen Li-Bu, den ans 
den Søn af Kong Abba Thulle, hvilken den forfandige 
Fader fendte til England for at han unde faae Leilighed 
til at tilegne ſig de Fremmedes Kundſtaber og Ferdighe— 
der, dir havde fat diſſe oPoakte Naturmengeſter i en ſaa⸗ 
dan Forbauſelſe, til Fordeel før hans Fadreneland. 
Men dette Hiemed opnaaedes ci, da den gode Li⸗Bu 
fem Maaneder efter hans Ankomſt til England. døde af 
Kopper, midt under fine Beſtrebelſer af uddanne en lyk⸗ 
keligt opfartende Aand. — Wilſon og hans Kammera⸗ 
ter vare hverken forſynede med tilſtrekkelige Kundſtober 
eller i-en gunſtig Stilling,- til at kunne grundigen udfor— 
ſte den naturlige Beſtaffenhed af de. Øer, de ved et ulyk⸗ 
keligt Tilfælde havde opdaget, og Snddvggernes felæas 
belige Korhold, Sæder og Levemaade, omendſtjondt det 
malaviffe.Sproa kyndige Tolke og en Malayer, der fore 
hen var henkaſtet paa diſſe Øer, lertede dem Omgangen. 
Englænderne lærte blot at Fjende Beherſteren af Kurus 
ras Beſiddelſe, ſom beſtod af fiere Øer ; men Beherfker—⸗ 
ne af de gvrige Øer vare uafhængige og tildeels & heftigt. 
Fiendſkab med Abba Thulle, fom ff en mægtig Biftand i 
de Fremmedes Skydegevar, medens de opholdt fig i hans 
Land. — Alle de Øer, ſom Englænderne faae, vare ri— 
geligt bedekkede med alle Slags Træer, frugtbare og vel 
dyrkede. Det Indre er hift og hev bjergigt, men Dales 
ne ere vidtloftige og meget yndige. Man opdagede in; 
tetſteds nogen Flod, men mange fmaae Kilder og Kyſt⸗ 
bekke. Kokospalmen og det vilde Brodfrugttree, fom 
de Indfodte kalde Riamall, trives her fortrinligt. 
Yams dyrkes med ſerdeles Omhue i ſtore Plantager og 
leverer et betydeligt Hjelvemiddel- til Underholdningen. 
Betelnodder vore ogfaa her i Overflodighed. De an— 

vendes her gronne og ei torrede ſom Skik er i Indien. 
Her vorer ogfaa Piſanger og Bananer, men mindre. 
hyppigt Oranger og Limonier, hvorfor diſſe Frugter fun 
bruges til feftlige Leiligheder. Sufferrør vorer hiſt og 

her, men Bambusror i Overflodighed. Kornarter 
fandt Englænderne ſlet ikke. Der gaves intet Slags 

firefodede Dyr paa Øen undtagen vilde Rotter, der ophol⸗ 
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de fig i Skovene og nogle mavre Katte, fom fandtes i noge 
le Huſe i Pelew og ſom rimeligviis vare drevne dertil 
paa Vraget af nogle forulykkede Kanoer, Af Fugle 
fandt de ifær den almindelige Høne hyppigen vild i Sko⸗ 
v⸗ne. De Jndfødte opføgte vel dens Wg, - men lærte 
forſt af Englænderne, af diſſe Dyrs Kjød giver en for⸗ 
treffelia Nering. Der fandtes ogfaa vilde Duer, ſom 
vare en Yndlingsſpiſe, men fun tilſtodes Folf af en vis 
Rang. Man tog Ungerne af Rederne i Træerne og for 
rede dem med Yams i Duehuſene. Vandene ved Øerne 
ev? rige Paa ſtorre og mindre ZFifearter , hvoriblandt 
fyntes at være mange nye Arter, hvilfe dog ei noiere kun⸗ 
de beſtemmes af de europæiffe Opdagere, ſom ei vare 
Naturforfere. Her findes hyppigen Krebs, Skildpad⸗ 
der, hvilke man koger og nyder ſom Yndlingsret, for⸗ 
ſtjellige Slags Oſters og Muslinger, iſer ChamarMuss 
linger, ſom Inſulanerne ofte fange ved Dykkere. — 
Kongen herffer med uindſtrenket, dog mild Magt, hoi— 
ligen æret af Folket, faa lidet han og udmarker fig ved 
udvortes Glands. J alle vigtige Anliggender holder 
han Raad med de Fornemſte blandet Folket, der faldtes 
Rupacker, og fynes at danne et Slags iffe. arvelig 
Adel, der er forſkjellig ved flere Grader af Rang. Saa⸗ 
danne Forſamlinger foldes ftedfe under frie Himmel. 
Hver Eftermiddag giver Kongen, hvor hanog er, en of» 
fentlig Audiens for' at afgjøre Stridigheder og modtage 
Anſogninger. Da Eiendomsretten emmeget indſtrenket 
og ingen egennyttig Sagforer ſtifter og nerer Uenighed, 
faa fjender, ſom det ſynes, Enhver de ſimple Grundfæts 
ninger for Ret og Uret, og, naar diſſe overtredes, blis 
ver Fornermeren ſtrengt dadlet af Kongen, hvorved han 
ſtemples med Sfjendfel for hele Folket. „Diſſe fimple 
Naturens Børn funne ei beraabe fig paa nogle hundres 
de ubeftemt forfattede og endnu flettere forſtagede Love, 
under hvis Morke den liſtige Skurk i cultiverede Lande 
fun alt for ofte finder Beſtyttelſe, medens den Fornærs 
mede nedtryffes endnu dybere. Vel dem at de Intet 
forſtaae af Kunſtlen med Retten og ſammes Fordreielſe, 
hvorved Laft fan forandres til Dyd, intet af bedøvende 
Talerfunftor: de ane ei, at der gives Folk, hos hvilfe 
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, Det er langt koſtbarere at føge Retfærdighed end udøve 
Bedrag og Undertrykkelſe, Folk, blandt hvilfe man fun 
troer en Mands Ceder, ei hang Ord „(Keate).“ — 
Den' nærmefte efter Kongen er hang ældfte Broder, ſom 
altid er Anfører for den bevæbnede Magt. Han er ogs 
far Thronarving, thi Arvefølgen gaaer førft til Kongens 
Broder før den kommer til hans Børn. Kongen var 
ftedfe ledſaget afen Rupack, hvis Kald aldeles ikke ſy⸗ 
nes at være årvelige Fortrin, men overdragen Embeds— 
magt. Han blev ftedfe af Kongen ſpurgt om fin Mes 
ning før de ovrige Rupader; han gif aldrig i Krigen 
og havde kun een Kone, da de øvrige Rupacker havde 
to. Rangen mellem Rupackerne beſtemtes ved en Orden, 

N 

hvis Tegn var een omfring Armen baaren Beenting“). 
Wilſon erholdt fort før fin Afreiſe, under for Hoiti— 
delighed, denne UdmærÉelfe -af Kongens Hænder, for 
hvis Pine Ringen blev ffudt ind paa den nye Orvrdensrids 
ders med Olie falvede Arm. — Kongens Underſaatter 
havde, ſom det fyntes, ingen Eiendomsret til de Mars 
fer, de dyrfede; Kongen var den almindelige Grunde 

eier og dem tilhørte blot Frugterne af deres Arbeid ſaa— 
velfom deres Hufe og bevægelige Eiendomme. Enhver 
befad fit Landſtykke kun faalænge han dyrkede det, men 
valgte han et andet Opholdsſted, faa tilfalde det Kone - 
gen, der da overlod der til en Anden, fom havde Lyſt til 
at dyrfe det. Enhver havde iøvrigt et Schkke Land til 

Ed 

fin Underholdning. — Deres Levemaade er meget fimpel 
og uden Luxus. Ved overordentlige Leiligheder nyde de 
forſtjellige Slags lekkre Ting, hvortil de brugte Sirup, 
der var tillavet af Kokospalmen og Sufferrøret, hvoraf 
de ogfan tillave en ſod Drik. — De ſpiſe deres Fife 
deels kogte i Saltvand, deels raae eller med Citrons og 
Pommerantsſaft. De forffaae og at riſte de Fiſke, der 

formedelſt den ftærfe Hede inden faa Timer begynde at 
gaae i Forraadnelfe paa et Slags Spid ved Ilden, faa 
at de kunne holde fig længere. De have ei Salt eller 

2) Det er Been af en Salhundeart, der findes i 
Vandene omkring Pelew-Øerne og * de Ind⸗ 
fodte kaldes Muſagut. 
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noget andet Kryderie. Kokosnodſaft er deres fæds 
vanlige Drik; meget fjeldent drikke de Band og drik⸗ 
fe overhoveder fun lidet. De ftaae fædvanligt op med 
Dagen, og ftrar derpaa bade faavel Mænd ſom JA vins 

der fig, men paa færfFildte Badeſteder. De havde ins. 
gen anden Maade at maale Tiden paa end Solens 
Hoide. Aarstiderne deele de i vaade og tørre. De 
have nogen Kundſkab om Stjernerne, af bhvilfe- de 
give nogle færffildte Mavne. Deres Avfe ere oms 

» frent tre Fod hævede over Jorden, for at ſikkre dem 
mod Fugtighed. Bjelkerne ere lagde paa ef. Unders 
lag af ffore Stene, hvorpaa Stolperne vare ſatte, 
fom bære Taget. Mellemrummene ere opfyldte, med 
Bambusror og Palmeblade. Det Indvendige er 
uden Afdelinger. Arneſtedet er i Midten, men kun 
lidet, da de blot antende Ild for at koge Yams, 
holde Duggen borte om Natten og forjage Muſtito⸗ 
Fluerne ved Rogen. Huſets Aabninger, der tjene til 
Vinduer og Dorre ere fer ovenfor Gulvet. og forſy⸗ 
nede med Dorre af Bambusflétninger for at holde 

" Regnen ude. ; Taget er tet tæffer med Bambusror 
og Palmeblade De offentlige Bygninger ere. hen— 
ved g0 Fod lange"). Her afgjøres- deels fællede Ans 
liggender, deels gives ber Fefte, hvorved ogſaa Qvin⸗ 
derne indfinde fig med deres Arbeide og tage Deel i 
Underholdningen. Til det daglige Livs uundværlige 
Fornodenheder hører en lille af Piſangblade - flættet- 
Kurv, hvori der findes Betel, en Kam og-en Kniv. 
De bedſte Knive forfærdigrg af Perlesſterſens Skal, 
men de fædvanlige af Muslingſtaller eller af Bambus—⸗ 
rør Kammene ere gjorte af Wommerantétræets Ved: 
Pet, Liner og andre Fiſteredſtaber forarbeides af Kos 
fognøddernes trevlede Hinde; men Matterne, hvorpaa 
man fover, beſtage af Piſanablade. Diſſe tjene dem 
rafan til Tallerfen og Cokosſtallen til: Drikkekar. De 
forfærdige ogſaa Leerkar af bruunagtig Farve og fædvans 

7) De kaldes Peis og ere udvendigt tildeels prydede 
med udffaaret Arbeide. — (See Hockins Vark, 
hvor man finder en Afbildning deraf.) 
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[tat af eggerund Form, i hvilke de varme Vand oa koge 
Fiſte og YVams. Deres Hrer ere af Chamamuſtelens 
ſterkeſte Oele. Af Skildpaddeſtaller gjøre de Skeer, 
Orenringe og Armbaand. Deres Hovedvaaben et eet 
henved 12 Fod langt Spyd af Bambusror med en 
Spids af meget ſterkt Træe. De forſtaae ogſaa at bes 
tjene fig af Kaſteſpydet med ſtor Ferdighed.· Rupacker⸗ 
ne betjene fig i Kampen af et Sværd, der er gjort af 
meget haardt Træe. Kanoerne beſtage, ligeſom hos ans 
dre raage Folk, af en udhulet Treſtamme, men udmærfe 

ſig fremfor de ſedvanlige Fartoier ved Nethed og Skjon—⸗ 
hed, oa ere indvendigt og udvendigt rødt malede, Der 
res ſtorſte Fartøier funne rumme 25 til 30 Menneſker. 
De have trekantede Seil af Matter. — Beboerne af 
Pelewsberne ere et ſterkt, kraftigt Menneſkeſlags, af 
Mellemftørrelfe og mork Kobberfarve. Deres Haar er 

langt, ifær Fruentimmernes. Mændene gaae gandfEe 
n gae. Ftuentimmerne have foran og bagved fmaae 
Skjorter, omtrent 11 Tommer lange, hvile ere fors 
færdigede af Kokosnoddeſkallernes Traade og farvede qu- 

de. - Mænd og Ovinder ere tattoverede. Tattoveringen 
foretages ſandſynligviis efter tilbagelaade Bornegar. 
Hos Mændene er det ene Øre og ho: Qvinderne begge, 
gjennemborede; " hine bære deri Smaakugler, diſſe ct 
Blad elleve Orenringe af Skildpaddeſtaller; oaſaa 
Neſen er giennemboret. Mandfolk og Fruentim— 
mer farve Tænderne forfe ved en Farveplante. Begs 
ge Kjøn have Færdighed i at fvømme,. og Mandene 
ere meget. duelige Dykkere. — Fleerkonerie er til» 
ladt, - dog har hver Mand ſadvanligt ei flere end to Kor 
ner; thi, da enhver Kone maa have et eget Huus, - kan 
fun de velhavende benytte fig af den Tilladelfe af have 
fiere Køner. Kongen har fem, hvilke dog heller ikke boe 
ſammen. Den frugtſommelige Kone behandles - med 

; færdetes Omhue og Skaanſel. De Døde jordeé hoitide— 
liat paa egne Begravelſesſteder, hvorved Qvinderne bes 

- græde de Døde ved Klageffrig. CnalænSerhe bemarkede 
Intet, der lignede religiss Hoitidelighed. Dog igotto— 
ge de ved flere Leiligheder, af de godmodige Inſulaner 
havde en dyb Dligtfølelfe, der -ftyrede deres Opforſel og 
fremlyſte af alle deres Handlinger. De forraadede og 
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ſaavidt de Fremmede ved fuldkommen Ukyndighed i 
Soproget kunde bemerke, at de havde en Anelſe om en 
uſynlig Verden, hvorpaa ſelv mangen blandt dem her⸗ 
ſtende Overtroe, f. Er. Troe paa Forvarfler og Tegnér 
udlæggelfe, fynteg at hentyde. Diſſe elfværdige Pers 
beboeres Sindelag vifte fig umiskjendeligt i deres Ops 
forſel mod de ulykkelige Fremmede, ſom Skjebnen havs 
de henkaſtet til bereg Kyſter. Den uegennyttige Deel⸗ 
tagelſe, de vifte dem, var reen Menneſtekjerlighed. 
Men ogfaa i deres indbyrdes Omgang faae man ſamme 
Mildhed, ſamme Venſkabelighed og Hoflighed. Aldrig 
ſaae Englanderne Stridigheder eller Udbrud af vilde Lis 
denffaber blandt dem, og felv, naar Børn kom i Trætte 
eller ſoges, yttrede de Vorne Misfornøielfe dermed og 
føgte at bilegge Tretten. Qvinderne behandledes overs 
alt med Opmerkſomhed og Omhed. Enhver paffede fin 
Forretning , uden utilborligen at blande fig i fin Na⸗ 
boes Anliggender. Mændene vare enten ſyſſelſatte i 
deres Plantager, eller fældede Træer, forfærdigede Oxer, 
Spyd, Kaftefpyd og andre Vaaben ſamt Strikker, byg⸗ 
gede Hufe og Kanoer m. m. De, fom have en færdeles 
Ferdighed i et eller andet Arbeide, hede Takelbeier, f. 
Er. Bygmeftrene, TForfærdigerne af Kanoer, Pottemas 
gerne; de, ſom arbeide i Skildpaddeſtaller. Enbver 
ſkaffede fig Underholdning ved fit Arbeide; man faae ins 
gen dovne Ledigøjengere, ſelv de Fornemme gave Exempel 
paa Virkſomhed og Flid. — Ovinferne havde og deres 
anvifte Arbeid; de arbeidede i Yamsplantagerne, ops 
lugede Ukruddet, der vorte paa de brolagte Gader, 
hvoraf der gaves mange paa Øen Kurura. De-forfærs 
digede Matter, Smaakurve og beførgede Hufer. Det 
var ogfaa deres Forrretning at tattovere. De vare, 
venffabelige, men aldeles iffe uden Tugt; de undgik 
i Almindelighed Omgangen med Englænderne og bleve 
ſtodte, naar man i Omaang med dem fornærmede Deli⸗ 
cateffen. JKrigen gjaldt den Grundſetning, aldrig 
at angribe Fienden ved Overfald, men ftedfe i Forveien 
forkynde Angrebet; de fangne Fiender bleve rigtigt nok 
dræbte, og, da Englænderne bevidnede deres Utilfredse 
hed derover, føgte de at undffylde denne Gruſomhed 
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med Nodvendigheden, paa denne Maade at opfylde 
Selvopholdelſens Dligt. Som næften hos alle rage Fol⸗ 
feflag fandt man og hos diffe Oeboere Lyf til at ſtiele, 
undtagen blandet de Fornemme; dog agtede de Eiendom 

, blandt hverandre indbyrdeg, og hvad der forledede dem 
til de Tyverier, ſom Englænderne omtale, var ogfaa 
her mere et raat Folks barnlige LyT tll ubekſendte Ting 
end egentligt Rovſyge. Nogle Mar efter Wilſons Til⸗ 
bagekomſt, beſluttede det oſtindiſte Selſkab at uüudruſte 
Skibe, for at bringe den gode Abba Thulle Efterrethin— 
gen om hans Søns Dod og taffe ham for hans venſtabe⸗ 
ge Modtagelfe af de Sfibbrudne., J Auguſt 1790 feis 
lede to Sfibe fra Bombay i dette Wrende og kom ſykke⸗— 
ligt til Pelew s Øerne, hvor Kongen og det hele Fole 
modtog dem med hjertelig Glæde. Englænderne landes 
de i den begvemme Havn ved Øjen Amollikala, hvor der 
var Overflødighed af fer Vand. De bragte Kongen 
nogle Kjøer og Tyre, Faar og Vædre, Sviin, Sjæs, 
Ender, Hoys, Turtelduer, Sædeforn, Vaaben og 
mangehaande nyttige Redffaber. Man begyndte at. bygs 
ge et Fort paa den fidftnævnte Øe, hvilket man kaldte 

Abercrombie, efter Gouverneuren i Bombay. Capit ai⸗ 
nen paa det ene Skib Mac Ciuer, var faa henrykt over 
den venſtabelige Modtagelſe han tilligemed, de andre fandt. 
ber, at han ved fit andet Beſog i Aaret 1793 befluttede 
at nedfætte fig blande Øeboerne, » Men alerede efter. 
15 Maanederé Forløb vendte han tilbage til Macao, 
gik derpaa igjen til Pelew-Øerne for at hente fin Familie 
og bragte blandt andet otte Koner med fig til Bengalen. 
Hvad der fiden er blevet af denne Eventyrer er ubekjendt. 
Den ædle Abba Thulle døde i Aaret 1791. 3 Aaret 
1793 da ét andet engelÆ Skib beføgte Pelew-Herne, 
havde det tamme Ovæg formeret fig overordentligt, - men 

Faarene vare uddøde. Korn og de andre nytdyrkede 
Planter trivedes godt. (Efterretninger om de nyere Reis 
fer til Pelew Øerne finder man i: A supplement to 
the account 'of the Pelew-Islands — by John Pea- 
reste Hockin, London 1803, 4. Paa Tydſk 
overfat af Ehrmann, Weimar 1805. 
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Peliſſon/Fontanier (Paul), fødti Beziers i i Aa⸗ 
ret 1624, miftede tidligt fin Fader og blev af fin Moder 
vpdragen i den proteftantiffe Religion. Hans Talenter 
vakte fnart Haab hos dette Religionspartie; han vifte 
en ligeſaa giſennentrengende Forſtand ſom Aands Livlig⸗ 
hed. Han ſtuderede i Caſtres, Montauban og Toulouſe 
og lærte at Fjende de greſte, Tatinffe, franſte, ſpanſke 
og italienſte Skribentere. Neppe havde han noale 
IM aneder opoffret fig Retsſtudierne, før han begyndte 
p 7-n Paraphraſe over Juſtinians Inſtitutioner, hvil⸗ 
ken udkom trykt 1645 og aldeles ikke kunde anſees for 
et Ungdomsarbeide. Kort derpaa betraadde dan den jus 
ridiſte Bane i Caſtres; men, da han glimrede meeſt 
paa ſamme, blev han angreben af Kopperne og ſaaledes 
medtagen, at Mad. Scudery fagde om fam, at han 
misbrugte Mandfolks Tilladelfe at være hæslig. Adſkil⸗ 
lige Verker, han udgav i Paris, gjorde ham fordeelag⸗ 
tigt befjendt, og, da han 1652 nedfatte fig der, optog 
det franſte Akademie, hvis Hiſtorie han havde revet, 
ham til Medlem, og meddeelte ham, da der for Oeblik⸗ 
ket ingen Plads var ledig, indtil dette indtraf, den Ret, 
at bivaane dets Forſamlinger og ſtemme ſom Akademiker. 
Peliſſon kjobte fig en kongelig Secreteers Poſt og gjaldt 
ſnart for een af de dueligſte Mænd i dette Fag. Fou— 
quet, der hørte tale om hang Fortjenefter , valgte han 

»fnart til fin forſte Commis og ſtjenkede ham fin hele For⸗ 
trolighed. $ Aaret 1660 blev han belonnet med Pas 
tent ſom Statsraad. Mindre lykkelig var han næfte 
Aar. Han havde værst Fouquets Fortrolige og maatte 
nu ogfaa dele hans Ulykke. Han tilbragte fire Mar i Ba⸗ 
ſtillen, uden at enten Lift eller Løfte kunde gjøre ham til 
Forræder imod fin Veigjører. Han forfattede tverts 
imod tre Memoirer for ham, der ere ſande Meſterſtyk⸗ 
fer af Forſpar og reddede Fouquet paa en ligeſaa ſindrig 
ſom driftig Maade, Det kom an paa, at give denne Ef⸗ 
tetretning om, at viſſe Papirer, der indeholdt farlige 
Efterretninger, vare brændte, Peliſſon anſtillede ſom 
han vilde gjøre Retten vigtige Opdagelſer; men, da han 
lod ſom han fun var ufuldfomment underrettet, beſlut—⸗ 
rede man, af confrontere ham med Fouquet, hvilket han 
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havde forudſeet. Peliſſon gientog fin. Angivelſe og 
Kotrquet taug forbauſet. „De vilde anſee dem for ever⸗ 
beviiſt, vedblev Peliſſon, hvis de ikke vidſte, at deres 
Papirer vare opbrendte.“ — Diffe Ord bragte Fouquet 
til fig felv; han ajertede Peliſſons Henſiat, og [od fig nu 
ei bringe til nogen Tilſtagelſe, hvilken ufeilbarligen vile 
de ftyrter ham. — Selv i Ulykken havde Peliſſon ,528 
Holde mange Venner, hvorpaa det fortjener at anføres 
ſom et Beviis, at Tannequw le Ferre tilegnede ham fin 
Lucrets og Plutarchs Bog om Overtroen. Diſſe lykke⸗ 
des det endeligt at bevirke hans Befrielfe. Sin Ud— 
gang af Baſtillen hoitideligholdt han aarligt ved at ſtaf⸗ 
fe Fanger Fribed. — holdt ham Fadesiøs for dette 
Fangenffabved Penſioner og Embeder, og overdrog ham 
at rive fin Hiſtorie. J Aaret 1670 gif Peliſſon over 
til den catholſte Religion, blev fort derpaa Subdiaco— 
nus og erholdt Abbediet Gimont og det rige Priorie 
Saint Orens. J Aaret 1671, da Erfebiffopven af 
Yaris blev optagen i Akademiet, holdt han fin berømte 
Panegyricus over Ludvig den 14de. Endnu i ſamme 
Aar blev han maitre des requétes. J Forbindelfe 
medto andre Academiker udſatte han hvert andet” Aar 
en Priis af 300 Franfer for den, der bedſt kunde priſe 
een af Kongens Bedrifter, Da" Krigen igjen var uds 
brudt 1672 fulgte Peliſſon Kongen i Feldten. Han 
havde hidtil alene forfattet denne Monarchs Hiftorie, 
men Monteſpan, fom ved ham havde tabt en Proces, bes 
vægede Kongen til et fratage Abbed Peliſſon dette Ars 
beid og overdrage der til Boileau og Racine. . Hiin ers 
holdt desuagtet Befaling at fortſette fit Verk. Han 
virkede med ſtor Iver for Calviniſternes Omvendelſe, blev 
derfor belønnet med geiſtlige Verdiabeder og ſyſſelſatte 
fig juſt med en Gjendrivelſe af dereg Meninger i Nadve— 
ren, da han blev fyg og døde 1693. Foruden de alerez 
rede anførte Værter har Peliſſon endnu efterladt andre, 
der udmarke ſig ved en let, elegant dog undertiden noget 
ſtjsdeslos Stiil. 

Pelopidas, en Son af Hippokles, en berømt thes 
banſt Feldtherre, Ven og Samtidig af Epaminondas, 
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levede indtil Aar 364 før Chriſti Fødfel, ” Ham til, 
fommer den Gerømmelfe at have befriet fit Fædrenes 
land fra Lacedemoniernes Aag. Da Spartanerne 
382 f. Chr. havde bemægtiget fig Theben under Phoe⸗ 

bidas's Anførfel og tyranniſerede Staden, flygtede 
mange Thebaner til Naboſtederne. Blandt diſſe var 
Pelopidas, ſom begav fig til Athenen, hvor han indse 
gik en Forbindelſe med flere flyatede Thebaner for at 
befrie Theben. De ſpartanſke Tyranners Sekreteer 
Phyllidas var een af de Sammenſvorne og fFaffede de 
Andre Leilighed til af udføre deres Forehavende. De 
kom forflædre ind i Theben, hvor de ſtjulte fig hos 
cen af deres - Medforbundne. Imidlertid havde Phyl⸗ 
lidas foranftaltet et Gjeſtebud for de fyartanfe Here 
rer, hvorved han foruden andre Nydelſer lovede dem 
nogle udmærfede Sangerinder. Medens de fad ved 
Bordet fom et Brev til een af de ſpartanſte Regje— 
vende, hvori hele Sommenfværgelfen var fortalt, Til 
Lykke læfte han et dette Grev, men lagde def bag ved 
fig med de Ord: alvorlige Forretninger i Morgen. 
Noget efter traadde Pelopidas og de øvrige Sams 
menfvorne ind, forflædte ſom Sangerinder og -myrdez 
de Tyrannerne med Vaaben, ſom de havde ſtjult uns 
der deres Kleder. Nu opfordrede de deres gvrige 
Medborgere til Frihedens Forfvar, og blandt diſſe 
gjorde Epaminondas fig ifær fortjene af fit Fædrenes 
land. Spartanerne udruftede en Armee, der blev fendt 
ind i Boeotien under Anførfel af Cleombrotus. Men 
Epaminondas og Pelopidas gik Fienden imsde og 
vandt en fuldkommen Seier ved Leuctra 371, hvor⸗ 
veb Spartas Magt blev Enæffet, og Theben vovede 
at fremtræde ſom Spartas Rival til Principatet i 
Grekenland. Siden gjorde Pelopidas ſom Hoiſtcom⸗ 
manderende tre forſtjellige Tog mod Tyrannen Alex⸗ 
ander af Phere. Hans forſte Tog til Theſſalien 
368 var heldigt og han ordnede med det ſamme 
Thronfolgen i Macedonien og tog den ſiden ſaa be—⸗ 
romte Philip med fig til Theben. ſom Gidſel. Der⸗ 
paa blev han ſendt fom Geſandt til Pheræ, hvis Ty⸗ 
ran beholde ham fom Fange, indtil en nye Erpeditis 
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on befriede ham 367. Han gavnede endnu Fadrene—⸗ 
landet paa flere Maader, men tilfatte Livet paa et 
nyt Tog mod Alerandev af Phere 364. Theben 
ſtyldte denne SVand og den ædle Epaminondas den An—⸗ 
feelfe, det en fort Tid Kaaede blande de greſte Stater; 
men denne Magt, der,ydmygede Sparta ſelo, ophorte 
ved diſſe to Mends Død. 

Peloponneſiſt Krig. Denne Krig, der varede i 
27 Aar (fra 4311404) er een af de bersmteſte og meeſt 
haardnakkede i den ganile Hiſtorie. Spartas Misun— 
delſe over Athenens tiltagende Magt og Velſtand var 
Hovedgrunden til Ktigen. Man. fandt let en Anled⸗ 
ning. Corcyraerne fom i Uenighed med Corinth angaas 
ende Partiftridighederne i i Epidamnus. Corcyraerne fik 
Underftøttelfe af Athenen, hvorpaa Corintherne ſogte 
Forbindelſe med Spartanerne. De ophidſede nu og den 
athenienſiſte Forbundsſtad Potidea til at falde fra 
Athenen, ſom udſendte Tropper for at tilbageerobre den. 
Imidlertid ſendte Spartanerne Geſandtere til Athenen 
med Forſlag om Fredens Vedligeholdelſe. Athenerne 
ſtulde afftaae fra Forbindelſen med Corchra, ophæve 
Beleiringen for Potidea, indſette Megarenſerne i deres 
gamle Handelsrettigheder og fordrive Cylons Familie, 
hvortil Perikles horte. Men denne vifte fine Landsmænd 
det Hværdige i diſſe Fordringer og fik dem overtalte til 
heller at vælge Vaabenernes Afgjorelſe, hvorpaa denne 
ødelæggende Krig, hvori næften alle Græfeniands Stater 
toge Deel, brød ud (431). Hele Peloponnes, undtagen 
Argos og Achaia, faavelfom der Mefte af Hellas og Alt 
hvad der var Ariſtoeratiſt i Græfenland, hørte til Spar⸗ 
tag Partie. Athenen underſtottedes derimod af alle 
greſke Colonier i Lilleafirn, Thracien, Macedonien og 
ved Helleſpont, og de flefte Øer i Archipelaaqus, af Stæs 
derne Naupactus og Plafæa, ſamt Landffabet Akarna— 
nien og desuden af Demokraterne over hele Grekenland. 
Den fpartanffe Konge Archidamus gjorde et Indfald i 
Attica, hvis Indbyggere efter Pericles's Raad indſlutte⸗ 
de fig i Athenen; Athen ienſerne gjorde derpaa til Søes 
et Angreb paa Laconien, hvorved Spartanerne nodtes 
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fil af forlade Attica. Mæfte Aar blev Athenen plaget . 
af en redſom Peſt, af hvilken felv Perifles døde. J 
bang Sted fif den voldſomme Cleon den førte Indflydel⸗ 
fe i Athenen: ved Mytilines Erobring havde han dre— 
vet den blodige Feflutning igjennem, at alle Stadeng 
Indbyggere ſtulde dræbes, hvilken dog ei blev fuldbyrdet. 
De frygtelige Uroligheder paa Corcyra imellem Ariſtocra— 
ter og Democrater faldt 5 ud til de ſidſtes Fordeel. 

il Peloponnes-og befæftes Mu ſendte Athenerne Tropper 
de Pylus for berfra at kunne gjøre Spartanerne Afbræf. 
Diſſe føgte derfor ar tilbageerobre Staden og beſette den 
nærliggende Øe Spacteria. Imidlertid fom den athes 
nienfife Anfører Demoſthenes ril med en Flaade og 
nogle Tropper og indflutfede de. paa Svacteria værende 
Spartaner, ſom dog forſparede fig flænge, hvorpaa Cles 
on ſelv kom derhen og var heldig nok til at fange Spar⸗ 
tanerne paa Spacteria. Sparta -gjørde Fredsfor⸗ 
flag, ſom den overmodige Cleon afflog med Stolthed 
Spartaneren Braſidas flyrtede nu Krigen til Macedonis, 
ens Kufter, tvang Thucydides til at vige og erob:ere Am⸗ 
phipolis. For at tilbageerobre Staden udfendes Cleon, 
fom dog ved denne Leilighed lagde fin Uduelighed for Daz 
gen. Cleon faldei et Slag, ſom Athenerne tabte, men 
Spartanerne tabte den kſekke Braſidas. Cleons Død aab⸗ 

nede Veien for nye Fredsunderhandlinger og der ſluttedes 
en Stilſtand paa so Aar, ſom efter Generalen Nicias 
blev faldet Nicias's Fred (422). Denne Fred varede 

- ei længe, da den unge ærgjerrige Alcibiades greb enhver 
Leilighed til af oppufe Uenigheden paa. nye. Han - 
overtalede fine Landémend til et Tog med Syracuſe, 
der havde et hoiſt uheldigt Udfald og endtes med den 
hele athenienſiſte Armees Undergang (413). Alecibia⸗ 
deg felv, der ſtrax efter fin Bortreife fra Athenen var 
bleven anklaget for at have kuldkaſtet Mercurs Støtter, 
blev tilbagefaldt for at dømmes, men flygtede til Sparz 
ta, ſom han nu tjente imod fit Fedreneland. Krigen 
udbrød paa nye i Grekenland, og Spartanerne befæftes 

de Flekken Decelia i Attica for defto bedre at kunne ſta⸗ 
"de Fienden. Spartanerne indgik nu ogſaa Forbund 

med Perſerne og Athenens Stilling begyndte at blive 

* 
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heiſ fatlig, da Alcibiades nodtes til at forlade Sparta 
og begav fig til Lilleafien, hvor han føgte at overtale Sas 
trapen Tiſſaphernes fil af forlade Lacedemeniernes Par⸗ 
ties Han kom nu igjen i fine Landsmaends Yndeft, blev 
fat til Overſtrommanderende over Flaaden og tilfægtede 
ſig de meeſt glimrende Seite. Men denne Lykke var 
ei beſtandig. Alcibiades havde overladt Anforſelen til 

een af fine Underhavende, og denne havde, mod Alcibia— 
des's Ordre indladt fig i et Søflag mod Spartanerne, 
fom han tabte. Hans Landsmænd, der fjendte hans 
letſindige Characteer, troede Skylden lage hos Alcibiaz 
des og affatte ham, hvorpaa han begav fig i frivillig 
Landflygtighed. Lyſander, Spartanernes kloge Anfo—⸗ 
ver føgte nu at vinde den yngre Cyrus, Satrap i Lille 
afien for fine Planer, men hans Cfterfølger i Commanz 
doen, Callicratidag, anfaae det for af være under en 
Spartaners Værdighed at ſmigre en perſiſt Satrap. 
Denne Tænfemaade ſommede vel Manden, men var 
under da værende Omſtandigheder upolitiſt, fordi Spar⸗ 
ta uden perſiſte Subſidier vanfeligt kunde betale fine 
Soldafer eller underholde en Somagt. Callieratidas 
vandt velen Seier over Athenerne ved Mytilene og ine 
deſperrede Conon i Havnen der, men endnu famme Aar 
(406) feed han et fuldkomment Nederlag ved Øerne 
Wginuſſæe og omfom ſelv. Denne Seier indgjød Athe⸗ 
nerne en Selvtillid, der blev dem hoiſt adelig.  Lyfanz 
der erholdt igjen Anførfelen over den ſpartanſte Flaade 
og benyttede fig klogeligen af Fiendens Overmod. Beg⸗ 
ges Flaͤader havde taget Stilling ved Helleſpont. Athe—⸗ 
nerne, der«ſtolede vaa deres Overmagt og den nyfvunde 
ne Sejer, foragtede Fienden, og gif dagligt i Land i 
Thracien uden at bruge de fornsdne Forſigtighedsmidler.— 
Bel bleve de advarede af Alcibiades, ſom dengang op⸗ 
holde fig i Thracien, at tage fig iagt for Lyſanders Lift, 
men hans Advarſel var ſpildt og de maatte haardt bode 
for deres Ubeſindighed. En Dag, da Athenerne ſom fæds 
vanligt havde forladt Skibene uden at efterlade tilſtrek— 
felig Bedekning, angreb Lyſander Athenens Flaade og 
ødelagde den næften aldeles; Conon undkom blot med noge 
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fe faa Skibe til Cppern. Dette Slag ved Wgos Pota⸗ 
mos (Geedefloden) afgjorde Krigen (405). Seierher⸗ 
ren feilede nu mod Athenen, og tvang paa Veien de flefe 
af denne Stats Allierede til at tage Spartas Patrice 
Efter nogen Tids Beleiring maatte det ſtolte Athenen 
(i Bai 404) overgive fig til Seierherrens Baade. Det 
blev nu afgjort, at Athenen fulde udlevere fine Skibe 
paa 12 nær, nedrive fine Mure og modtage en oligarchiſt 
Regjeringsform af 30 Mænd (Tyranner). Saaledes 
endtes denne ødelæggende Krig med Spartas Supremat 
øver det forenede Grekenland. Men Følgerne af dets 
Svakkelſe yttrede fig i den fort paafolgende Perſerkrig 
og gjorde det lettere for den macedoniſte Philip at opfafte 
fig til Grekenlands Herre. — Den peloponnefiffe Krig 
er befEreven af Thucydides, der fom før er omtalt, felv 
commanderede i ſamme, men maatte vige for Øvermags 
ten og derfor gaae i Landſlygtighed; han opholdt fig nos 
gen Tid i Thracien og kunde ved de Forbindelfer, hvori 
han ftod med forſtjellige af Anførerne, fFaffe fig de paas 
lideligſte Efterretninger. Han fuldførte et fit Verk, ſom 
fortſattes af den berømte Xenophon. 

Peloponneſus (nu Morea) kaldtes den ſydlige 
Halvge af Græfenland, ſom ved den eorinthiſte Lands 
funge forenedes med Hellas— $ de aldſte Tider heed 
den ogſaa Wgialea, Apia, Pelasgia og Argos Navnet 
Peloponne ſus erholdt den alerede før Homers Tider af Pes 
lops (feedenne Art.) Dengang. inddefattede Peloponnes 
fer Stater: Argos, Mycene, hvortil og Sicyon, Corinth 
og Achaia hørte; Lacedemon med Halvparten af Mefjes 
nien; Pylus, fom indbefattede den anden Halvpart 
af Mefferien og en Deel af Elis, og Elis ſom indbefattes 
de Reſten af dette Landffab. Siden regnede man. frart 
fem, ſnart fer, fnart otte Provindſer. Thucydides har 
Argolis, Laconien, Meſſenien, Elis og Arkadien; Pau⸗ 
ſanias ſaavelſom Mela og Plinius regnede hertil Adæia 
for fig felv. Strabo og Ptolemeus regne ogſaa Corinth 
og Sicyon ſom ſarſtildte Drovindfer (Sammenlign Gra⸗ 
fenland). 
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Pelops var en Son af den [ydiffe Konge Tan» 
talus. En Fabel, hvilken dog Pindar forfafter ſom 

Gubdsbeſpottelſe, beretter, at Tantalus engang i fin Hos 
vedſtad Sypilus beværtede Guderne og fatte de føns 

derffaarne Lemmer af ſin Søn Pelops for dem for 
at prøve deres Alvidenhed. Zeus mærkede Bedrageriet 
og bød at kaſte dem i Kjedelen igjen, hvoraf Clotho ſtrax 

optrak Drengen nyoplivet og erftattede den ene Skulder, 
fom Demeter Havde fortæret, med een af Elfenbeen. 
Da Tantalus faaledes havde gjort fig uværdig til Om— 
gang med Guderne blev ogſaa Pelops fendt tilbage til 
Menneffene. Han wandrede til. Ciræfenland,- var 
iblandt den ſtjonne Hippodamias Friere og erholdt Brus 
den faavelfom Riget. Efter ham blev den hele Halvøen, 
der hidtil heed Mpia og Pelasgia, faldt Peloponneſus. 
Blandt hans Sønner, der angives meget forſtjelligt, ere 
Atreus og og Thyeſtes de meeſt bekiendte. Efter fin 
Dod nod han guddommelig Tilbedelſe; i Lunden i Olym⸗ 
pia byggedes ham et eget Tempel. — 

| . 
Peltier (Jean), en bersmt franÆ politi Skria 

bent, blev født i Nantes i Bretagne, hvor hans Fader 
varen rig Kjøbmand, og ligeledes beſtemt til Handels⸗ 
fanden. Ved Revolutionens Udbrud boede han i Paris 
og begyndte i Auguſt 1789 at ſtrive modde revolutionai⸗ 
re Grundfætninger, da Gan under Titel: Sauvez nous 
ou sauvez Vous! udgav et Klyveffrift imod Nationals 
forfamlingen. Kort derpaa (den ste Oct.) beſtyldte han: 
Hertugen af Orleans og Grev Mirabeau for at være 
Ophavsmend -til de af Pødelen t Verſailles begangne 
Voldſomheder i et FlyvcÆrife under Titel: Domine 
salvum fac regem. Siden udgav han periodiffe 
Skrifter, ſaavel i Paris fom i London, hvor han op⸗ 
holdt fig fra Sept. 1792. Hans fortrinligfte Skrifter 
er følgende: Les Actes des Apåtres, 2 Voll,, et ſati⸗ 
riff mod Forfatterne af den democratiſt-kongelige Conſti⸗ 
tution rettet Værf, ſom er blever meget fjeldent oa hvis 
Beſiddelſe alene bragte mance paa Guillotinen i Aarene 
1793 og 4794; Dernier Tableau —— 1792; 

F 
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2 Voll,, 8., ſom indeholder Hiſtorien om Begivenhe⸗ 
derne den 10de Aug, og den 2den Sept, 1792; Tab- 
leau de 1”Europe, 2 Voll,, London 1794 - 1795; - 
Paris pendant les années 1795-1802, tilfammen 
250 Nummere, der udgjør 35 Octavbind; Lambigu, 
et periodiſt Berk, hvoraf der fiden 1893 hver 10de 

” Dag et udkommet eet Rummer. Det erholdt ogfaa Ce⸗ 
[ebrifer derved. af Bonapartes Miniſter under Freden 
med England fik den brittiſfe Reajering til at anklage 
Peltier ſom Libelſtriver. J Kingsbench blev! Ordet" 
Skyldig virkeligen fremfagt om ham. Men, da Dom⸗ 
men netop tilfeldigviis fældede paa famme Dag ſom 
Krigen fornyedes mellem England og Frankerig, kom den 
aldrig til Fuldbyrdeſſe. Onendſtjondt denne utrættede 
Skribent, til Sedſte for fin Konge, har udgivet over 
130 Sind, deels Originalverker, deels Overfættelfer, 
fan ſynes dog hans Talenter og hang Standhaftighed et 
at have Faffet ham mindſte Erkjendtlighed af det franffe 
Hof, da han er bleven i England og har erholdt em tiden 
Penſion af den brittiſkfe Regiering. For nogle Aar fiden 
bfev han af Kong Henrik Chriſtoph paa Hayti udnævnt 
til Sans Forretningsfsrer i London; han er en ivrig Ven 
af Slavehandelens Afſtaffelſe. 

Penater kaldtes deels Huusguder, deels offentlige 
Guder hos Romerne. Som Guusquder forvexles de ofte 
med Larerne… Men ei alene ethvert Huus, ogſaa enhver 
Stad havde fine Penater, og i ſidſte Tilfælde-vare de 
offentlige. De berømtefte blandt dem vare i Rom, det 
romerſke Riges Skytsquder, hvilke Jneas havde bragt 
til Italien tilligemed Veſta og hendes evige IId. Sands 
ſynligviis vare diſſe Teoias offentlige Penater. Efter 
Varro og Maerobius vare de raae Smaabilleder af Træe 
eller Steen med Spyd, for hvilfe Feldtherrer der droge 
imod Fienden, ſaavelſom Conſuler, Prætorer og Dictar 
torer ved deres Embeders Nedlaggelſe offrede; deres Nav— 
ne vidfte man ikke. 

Pendel faldes ethvert ſaaledes ophængt tunge 
Legeme, at det fan bevæge fig frit om ver, Punkt, 
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hvorved den Traad, Stav, Staaltraad 20., - hvori 
den fænger, er befæftet. Dette Ophængninass 
punkt maa ligge i. ſamme vertikale Linie om Tongde⸗ 

punktet, naar Pendelen ſtal hvile. Bringer man ent i 
en til Siden hældende Stilling og overlader den da til fig 
felv, faa Sevæger den fig + en Cirkelbue, ſelv uden det 
mindſte Stgd mod den verticale Retning. Har den 
naaet denne fidfte, fan bgfidder den en Hurtighed fom et 

- Legeme vilde have erholdt, naar der var faldet fra det 
Sted, hvorfra Pendelen faldt ned, frit paa den Horiſon⸗ 
tallinie, der fan trekkes under det nederſte Punkt af Cirz 

kelbuen. Den maa derfor nodvendigen bevæge fig liger 
faa høit paa den anden Side af Vertttallinien ligeledes 

ten Cirfelbue, ſom den forben var falden. Er den ſte⸗ 
gen faa meget, Sefinder den fig i ſamme Omſtendigheder 
ſom forhen, da den bragtes i en tiSiden saaende Stil⸗ 
ling, maa igjen falde tilbage igiennem den hele Citkel⸗ 
bue til begge Sider af Vertikallinien og fasledes beſtan⸗ 
Digt bevege ſig frem og tilbage paa begge Sider. Denne 
Bevænelfe-faldes Pendelens Svingning eller Vibration. 

Foreſtiller man fig der tunge Legeme f. E. en Blykugle, 
" om eet enefe tungt Punkt og Traaden hvori Legemet 
hænger fom en blot Linie uden Tyngde, faa er deten ſim⸗ 
pel eller mathematiſt Pendelz den virkelige Wendel med 
Traad, Stang eller Staaltraad og en Vagt eller overhos 
vedet ef tungt Legeme ved, beder den fammenfatte eller 
phyſiſke Wendel. Den utførlige Lære om Pendelen fan 
ei tydeliggigreg uden Mathematif og billedlig Fremſtilling, 
derfor maa den ber forbigaaes og blot Følgende anmærs 
kes. En vaa ovennævnte Maade i Bevægelfe fat Wendel 
vilde albrig ophore at bevæge fig frem og tilbage paa beg⸗ 
ge Sider af Verrifallinien i de. omtalte Cirfelbuer, naar 
ei to Omſtendigheder lidt effer lidt bragte ſamme til 
Roe. Diffe ere Traadens uundgaaelige Gnidning og 
Luftens Modſtand. Begge Dele funne aldrig gandſte 
ryddes af Veien, men lade fig dog meget formindſte ved 

— omhyggeligt Arbeid og ved Vægtens lindſeformede Skik⸗ 
felfe. Tiderne for en Pendels Svinaninger ere afhen⸗ 
K af tre Omſtendigheder, nemlia af Elongations⸗Vin— 

n$ Srorgelfø, ſom er ben Vinkel, under hvilken lle 

1 
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deleng tunge Legeme fierner fig fra Vertifallinien, af 
Pendelens Længde og af Tyngdens hurtigt virkende Kraft. 
Ere alle diffe Omſtendigheder fuldkommen lige hos to 
Pendeler, faa udføre de deres Svingninger i een Tid, 
eller hvad der er det ſamme, de gigre lige mange Sving⸗ 
ninger i lige lang Tid. Men er blot een Omſtendighed 
forſtiellig hos begge, faa blive oaſaa Svingningerne fors. 
ſkiellige. Naar alt forreſten er lige, finger den kortere 
Pendel hurtigere end den længere, Her finder den Lov 
Sted, at Pendelernes Længde forholder fi fig ſom Qua⸗ 
draterne af Svingningstiderne, folgeligt Svingnings⸗ 
tiderne ſom Quadratrodderne af Pendelernes Lengder. 
Folgeligt vil en Pendel, der er fire Gange faa lang ſom 
en anden, fvinge to Gange langfommere efler den fire 
Gange kortere Pendel vil gigre to Svingninger, medens 
Den ftørre fun gfør een. En Secundpendel maa i vore 
Cane have 3 Fod 2Tommer rhinlandf€ Maal. Deref—⸗ 
ter fan man let beftemme Længden for en Pendel til ens 
hver Svingetid man onſter. Markvardigt er det, at 
Pendelen ei paa alle Steder af Jorden. fuldfører fine 
Spingninger i ſamme Tid. Herpaa beroer den ovenans 
førte Omſtendighed, hvoraf Svingningstiden afhænger, 
at nemlig Tyngdens fremſtyndende Kraft maa være lig, 
naar to Pendeler af ſamme Længde og med ſamme Elon⸗ 
gationsvinkel maae flaae eller fvingei lige Tid. Tyng⸗ 
defraften, eller hvad der ev det ſamme, Jordens tiltræfe 
fende Kraft virfer nemlig ei overalt lige ſterkt paa Pende⸗ 
len, og denne flaaer derfor lan— fommere paa negle Ste⸗ 
der af Jorden end paa andre. Grunden hertil ligger deels 
i Centrifugalkraften, der hidrører af Jordens Omdrei⸗ 
ning om fin Axel, deels i Tyngdens virkelige Formind⸗ 
ſktelſe. Denne Formindſtkelſe er faa meget mærfeligere, 
jo nærmere der Sted, hvor Pendelen iagttages, ligger 
ved Wquator; mod Polerne aftager den derimod ſtedſe 
mere. (See Jorden og ſammes Skikkelſe). Bar Jor⸗ 
den en fuldfommen Sphæroide, faa maatte Meridianers 
ne være fuldfomne Cllipfer, og da kunde man af Ses 
cundpendelernes Længde ftrar flutte til Gradernes Længde 
under de forfficllige Breder; men ved virkelige Maalins 
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ger har det viiſt fig, at Meridianerne have nogle Uregel— 
mæsfigheder, hvoraf man ſlutter, at Jorden overhovedet 
ei er nogen gandffe regelmæsfig Figur, men en Klode 
der paa er Sted mere, paa et andet mindre afviger fra 
Kugleformen. Man tor derfor af Pendelſvingningerne 
blot flutte til Tyngdens Storrelſe, ei til Jordens Fiagur. 
Der er alerede bemærfer, at Pendelens Gang opholdes 
og endeligt gandſte ophæves ved Gnidning og Luftens 
Modftand. Nu gives der desuden Omſtendigheder, ſom 

frembringe en Ulighed i Pendelens Gang. Diſſe ere Af» 
verling af Varme og Kulde. Da alle Legemer udvides 
ved Barmen, faa maa dette ogfaa være Tilfældet med 
Pendelen. Stangen forlænges markeligt ved høiere Tems 
peratur, forkortes derimod i Kulden. Derfor gaaer 
Pendelen om Sommeren langſommere end om Vinteren, 
og de ſedvanlige Pendeluhre gane om Vinteten dagligt 
et halv Minut frem, hvis de ei ffaae i varme Varelſer, 
og felv da bemerker man, naar de om Vinteren blive 
folde, en uregelmæsfig Gang hos dem. De riſtformede 
Pendeler, der beftaae af flere parallel løbende Stænger 
af forffiellige Metaller, undgaae i deres Gang bedſt 
Uregelmasſighederne og have derfor erholdt meget Bis 
fald. — Paa alle diffe Omſtendigheder maa der omhyg— 
geligt tages Henſyn, naar Pendeliagttagelſerne ſtulle 
falde noiagtigt ud. — Pendelen ſtaffer et fortræffeligt 
Middel til at giore Uhrenes Gang eensformig. Huys 
gens benyttede den førfte til dette Øiemed og blev derfor 
Opfinder af Pendeluhre. 

Venelope heed Ulyſſes's Gemalinde, der er 
faa beromt for fin Troſkab imod fin Mand og fin 
Huus lighed. Hun varen Datter af Icarius og oms 
phen Periboea og Moder til Telemachus. Da Ulyſſes 
efter Troias Erobring vankede i mange Aar omkring for 
han kom hjem og man derfor holdt ham for dod, friede 
mange til hende. Men, da hun var ligefaa dydig ſom 
fEjøn, opholdt hun dem alle med tomt Haab, Hun vær 
vede nemlig paa et Stykke Toi og bad fine Friere at vente 
til def var færdiaf, men hvad hun vævede om Dagen vik⸗— 
[ede hun op om Natten og holdt dem faaledes op en. lang 



342 — Den 

Tid. Endeligt kom Ulyſſes tilbage, og ryg Troſkab 
belsnnedes (See Ulyſſes). | 

Penge kaldes det blandt de — civiliferede Folt 
indførte Tuſkmiddel. Man indfaae fnart, at Omoyt⸗ 
ningen af den ene Wave (eller brugelige Ting) mod den 
anden var forbunden med mange Ubegvemmeligheder, der 
let lode fig undgaae, naar man havde; et Middel, der 
kunde gane iſtedet for alle Varer (Revræfentativ), faa - 
at enhver modtog. derte Middel for fine Varer og funde ' 
igjen efter Behag Faffe fig enhver ånden Vare, Det - 
viſte fig og meget ſnart at man kunde bruge dette Middel 
meget beqvemt til Ceftatning for anvenet Tid og Moie 
eller fom Arberdsløn. Men naturligviis maatte bette 
Middel, der ſtulde gaaesfor alt hoad der havde Vardie 
for Menneſtet, ſelv have nogen VWærdie ſom brugeligt 
til viſſe Hiemed. Hertil ſyntes Metallerne ligeſom at 
tilbyde fig ſelv, fornemmeligt de faa kaldte ædle formes 
delft deres Glands, deres Tæthed, deres Udſtrakkelig⸗ 
hed, deres Delelighed og Lethed i at ſmelte og at modta⸗ 
ge enhver Form. J Forſtningen veiede man dem ud; 
men lidt efter lidt prægede man dem efter en beſtemt Res 
gel under offentlig Autoritet. Saaledes opkom egentlis 
ge Penge, Mynt (fee denne), thi Papiirpenge er fun 
uegentligt Penge, da de ere et vilkaarligen antaget Res 
præfentativ for hiint Repreſentativ og vedligeholder fun 
deres indbfldteVærdie derved, at man troet atkkunne lettes 
[igen erholde de ægte Fepræfentativer for hine uægte. 
Men, faafnart Papiirpengene have tabt denne Tiltroe 
(Credit) £an deres Vardie let ſynke ned til Nul, ie: Til⸗ 
fældet var med Asſignaterne. 

Denn (William), født 1644, var en Søn af en 
berømt engelſt Admiral-af fam me Navn, fom ved hel—⸗ 
temodige Bedrifter og tro Iver for fir Fædrenefand 
havde erhvervet ſig ſtor Anſeelſe og felv under den 
Pattikamp, fom i hans Tid ødelagde England havde 
vedligeholdt faavel den almindelige Agtelſe ſom Hof- 
fets Yndeſt. Den yngre Pen erholdt en udmarket 
Opdragelſe, der fEulde forberede ham til en ſtor of⸗ 
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fentlig Lobebane i hans Fadreneland, blev fiden for 
hang videre Dannelfe tidligt ſendt til Univerſttetet i 
Orford og vendte fom en meget levende Yngling tils 
bage til fin Familie. Denne, fom byggede ftort Haab 
paa ham, og i ham faae den enefte Arving til et be— 
rømmeligt Navn og en umaadelig Formue, bemarke⸗ 

de ugjerne hos Gam en tidlig Hengivenhed til fromt 
Eyærmerie og et ftille, fordringsfrit Liv, hvilket han 
ſyntes at. foretrekke alle glimrende Udfigter, Hvorfor 
hans Fader ſendte ham til Paris, for at ban der, 
langt fra de Omgivelſer, der nærede hans Sværmerie, 
midt i et prægtigt Hofs og en yppig Hovedſtads Stoi⸗ 
en, fulde forandre fin Tenkmaade og fremmes for den 
ſaakaldte ſtore Verden. Virkeligt overiod han fig en 
tidlang tilsde Indtryk, Tingenes Ryhed gjorde paa 
ham, "hvorved tillige de tidligere Folelſer og Drømme 
traadde tilbage, men adelige Sæder og en ubefmittet 
Vandel udmarkede ham ſtedſe. Efter hans Tilbage⸗ 
komſt til fit Fedreneland oppaagnede igjen i dens hele 
Styrke hane fromme Begeiſtring, ſom alerede i hans 
tidlige Ungdom, ved den beromte Ovæber Thomas Loes 
YWrædifener havde erholdt hiin hans Levevlan beſtem⸗ 
mende Refning, og fom fandt uudtømmelig Nering 
i Crindringen om en overordentlig guddommelig Xas 
benbarelſe, hvilken han troede at have havt alerede ſom 
Barn. Opfyldt af hemmelighedsfulde, morke og uth⸗ 
delige Felelſer og Foreſtillinger reiſte Ynglingen til 
Irland, hvor han opholdt ſig i em Qugakermenighed, 
begjerlig efrer nøiere at lære at fjende Ovæfernes Læs 
re og Forfatning. Snart var han fuldkomment og 
for ſtedſe vunden for Dette Religionspartie, og, da 
en af deres Forfamlinger blev overfaldet af den verde; 

lige Øvtigheds Tjenere og han med de ovrige bragtes 
i Fengfel, beſtyrkede felv- denne Begivenhed Gam i 
hans Beſtutning. J Aaret 1566 i hane Alders 22de 
Aar forlod han den herffende Kirke, og erklarede fig 
for Georg Fox's (ſee denne Art.) fromme, men fværs 
merſte Partie, forbandt fig paa det Inderligſte med 
famme eg gav ſaaledes Slip pan alle verdslige For— 
dringer. Da han var fluppet ud af Fangſlet igjen 

d ⸗ 
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kommen hiem, aldeles ikke fjulte fin Overbeviisning 
og levede gandffe paa Ovæbers Qiié, blev hans Fas 
der yderſt utilfreds og opbraat, da han faae alle fine 
glimrende Udſigter for fin Søns Fremtid tilintetgjor⸗ 
des Men den fromme Søn frafagde fig villig alt forføs 
rerfÉ Haab, holdt fig uden. Undſeelſe til de foragtede 
QOvæfere og holdt faa faft over den Grundſetning, at 
man bør. adlyde Gud meer end Menneffene, at ban, 
hvor hjerteligt han elſtede fine Forældre,' dog hellere taals 
te deres Vrede, end forlod fin Overbeviisning; og, de KR 
Faderen endeligt, efter alle forgjeves Beftræbelfer at 
bringe (jam paaen anden Vei, endog jagede ham fra fit 
Huus og fruede med af gjøre ham arvelos, underkaſtede 
han fig hellere den Strenghed, end han vilde forlade den 
Wet, han anfaae for den rette og Gud behagelige. — Lets 
fere endnu taalte han ſine Ungdomskammeraters, hans 
Tamilievenneré, ja Pobelens Spot, Trudfler og Straf⸗ 
fe, hvorved man vilde ryfte ham og fatte mod al Haan 
og Spot, alle Farer og Forfølgelfer en gudfrygtig Iver, 
troe Hengivenhed til fin Menighed og et ubefmittet Lev⸗ 
net. Saa ftor Standhaftighed;, faa ubevægelig Tros 
ſtab, fan uovervindelig Iver for det, der var ham hele 
ligt, overvandt endeligt felv hang Faders Haardhed og 
Utilfredshed, faa at denne igjen tog ham til Maade; og, 
da han bedre lærte, af fjende Sønnens Sindelaug, jaens 
deligt ſelv, fom det ſynes, fendt mere og mere Behag i 
hans Synsmaader og fromme BDeftræbeljer , føgte 
rigeligen af erftatte ham al den lidte Uret. Imidler⸗ 
tid havde han blandt Quakerne ſelv ſtaffet fig den meeſt 
udmarkede Aatelfe, en grendſelos Tillid og følgerig Inde 
flydelſe; da Menigheden fatte ftor Priis faavel paa hans 
fromme Sindelaug og hellige Iver ſom paa hang verdss 
lige Anfeelfe og turde nære ftore Forventninger af hans 
Virken. Alerede tidligt traadde han frem imellem dem 
ſom begeiſtret Lærer og de kunde ei andet end erfjende, at 
en Mand af ſaadan Aand 09 faa fortrinlig Dannelſe, paa 
en Maade, der maatte væffe meer almindelig Deeltas 
gelfe, vilde fuldende bvad For og Andre havde begyndt, 
og vidt udbrede, beſkytte og forfvare den undertrykte 
Hiord. Thi jaa lidet de forreften fatte nogen Priis paa 
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verdslig Lerdom, maatte de dog agte ſamme hos en 
Mand, der blot anvendte den til Beſtyttelſe og For— 
fvar for deres med Verden, med de Lærde, Geiſtlige og 
verdslige Dommere overalt ſterkt ſammenſtodende Over—⸗ 
beviisning. Saa lider han ſelv var gandſte frie for 
Sværmerie, faa meget han og fordybede fig i hemmeligs 
hedsfulde Grublerier og der ofre tabte den ledende Traad 
og den lyſende Fakkel; faa var det dog ham, der bragte 
Maadehold i de foriffe meget mørfe Svormerier og for; 
mildede Fanatismen. Selv bevarede ban den Åriftelige 
Tolerances Aand'og ftræbre at grundfeſte ſamme blandt 
Qugakerne, hvilfer er meeſt vanſteligt at opnaae i Sepa⸗ 
ratiſtmenigheder og fun alt for meget tilſideſettes af de 
flefte Secter. Han lagde overhovedet kun liden Vægt 
paa ForjFiellighed i Lerdomme, der blot forefom fam 
ſom Skilsmiſſepunkter for de chriſtelige Partier; fun det 
chriſtelige Levnet holdt han for den levende Chriſtendom, 
og al Viden for at være af mindre Vigtighed end Hand. 
linger. Slige Grundfætninger, fom han præfede med 
en henrivende Veltalenhed, giorde ham vel ſtikket, til 
vidt at udbrede Menigheden, og han forftod at bringe 
ſammes Grundideer om det indre Lys og Chriſti Opliven 
i os, i den Fiønnefte Harmonie dermed. Hans Fader 
billigede paa Dødéfengen hans Synsmaader, hans froms 
me Stræben , den Levevei, ſom Oldingen nu felv er— 
fiendte for den rigtige, og efterlod ham en umaadelig 
Formue, om - hvis bedfte Anvendelſe han var forfifÉret, 
han havde oaſaa før fin Død anbefalet den elſtede Søn 
til Kongens Naade og Beſtyttelſe, og dode i det Haab, 
at hvad han i Stig og Fred havde udrettet for Fædrenes 
landet, og den Indflydelfe han havde erhvervet fig i Vers 
den, ſtulde tiene Sønnens fredelige eg hellige Pfaner til 
Beſtiermelſe og Fremme. Virkeligt antog Kongen og 
den formodentlige Thronarving fig ham og vifte ham mes 
gen Yndeft og Agtelſe. Dog kunde de ei hindre, at han 
flere Gange blev faftet i Fengſel, fordi det engelffe Wars 
lament holdt det for nødvendigt Éraftigen at virke imod 
den videre Udbredelſe af en Sect, der ſyntes at ſtride 
imod alle Statsforhold og true den indvortes Rolighed. 
Men Fangſelknakkede ligefaa lider hans Mod fom Haan 
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og Spot; i Fengſlets Stilhed udviklede han den Tanke 
at udbrede fin Menighed over hele Jorden og i den gien⸗ 
oprette den enefte ſande chriſtelige Kirke. Han forfats 
tede i fit Fengſel adſtillige Skrifter, der høre til de bedſte, 
der ere udgaacde fra Avæferfecten. — Da han var bleben 
frie, vidfte han af anvende fin ftore Formue hepſigts⸗ 
mæsfigt for hvad han anfaat for fit Livs vigtigſte Anlig⸗ 
gende. Han ftiftede nye Menigheder og gay hertil det 
dodvendige; han uddeelte en utallig Mængde Opbyg⸗ 

gelſesſkrifter, ifær ſaadanne, der indeholde hans og Mer 
nighedens Grundfætninger, ten bedre Orden, mere lut⸗ 
trede og flare end For og hans Medarbeidere havde givet 
dem. Han anvendte fin Indflydelſe ved Hoffet til at 
ffaffe enigheden mangen Gunſt og megen Øverbærelfe 
med dens Cgenheder, og Kongerne Carl den 2den og 
Jacob den 2der.gjorde faa meget af ham, at ban endelig” 
erholdt deres Tilladelfe til, at Ovæferne maatte være fris 
tagne for at aflægge Eed, hvilket var imod deres religisſe 
Grundſetninger. Dog erholdt han ei endnu ſtrax frie 
Religionsovelſe og gav ſelv Anledning til, at den engel 
fe Kirke opflammedes til heftig Sver mod ham og den 
hele Sect. Han angreb nemlig i fine Skrifter, med mere 
Veltalenhed end Grundighed, Kirkens Lære om Treenig⸗ 
heden og Fyldeftajørelfen, fra der af ham valgte Stand⸗ 
punkt, og vaadrog fig derved ei alene felv haardt Fang⸗ 
fel, men ogfaa fine Tilhængere et ugrundet Mistanke og 
langvarige Forfølgelfer, hvorved Mange Gruſomheder 
udodedes mod værgelsfe Wenneffer. Fra alle Sider 
fremſtode de proteftantiffe Partier imod ham og beſthldte 
ham for, at han var en hemmelig Papiſt, hvilfet man 
troede at finde bekreftet i hans Præfen om almindelig 
Tolerance. Men han var uudtømmelig paa Tillid til fie 
fromme Anliggende og utrættelig i aft gjøre Vel. Som 
alle Qvæferes: ſynlige Middelpunkt, føgtes ban hver Dag 
ja hver Time af em; alle gjorde Fordring paa hans 

Raad, hans Troſt, hang Hjelp; hans Huus var næften 
aldrig tomt for dem ſom ſogte Ajelp; og med den ſtorſte 
Beredvillighed at afhjelpe alles" Trang og derfor ei unds 
drage fig nogen Udgift, og med en Formue, der ſyntes 
tilſtrekkelig til fyrſtelig Godgjorenhed, maatte han dog 
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endeligt indfee, at det var nødvendigt at fætte en. Grendſe 
for hans virkſemme Deeltagelfe, hvis hans huuslige Anz 
liggender et ſtulde geraade i fuldkommen Forvirring. 
Men -friv nu gjorde han -utrolig meget, og Hundrede 
fEyldte ham linderftøttelfe og Underholdning. Men ends 
nu førre blev hans Virkekreds fra Aaret 1681; da han 
for en efter hans Fader arvet betydelig Gjelds fordring 
paa Regferingen, af denne efter Anføgning erholdt en 
ſtor Landſtrekning i Nordamerika, veftlig for Nye-Jer⸗ 
ſey ved Delaware, med fuldkommen Eiendomstet, dog 
under engelſt Hoihed. Han haabede, ved flittig Dyrk— 
ning, af frugrbsrgjøre Landets vilde og for ſtorſte Delen 
endnu gandife øde, udyrkede Jordbund; derfor var det 
og hans førfte Sorg, at fende Coloniſter derhen fra Eu⸗ 
ropae, forfynede med alt det Mødvendige og der forene et 
lidet lykkeligt Folk, i hvis Forfatning de Synsmaader og 
Forventninger, han havde dannet fig om. det menneſteli— 
ge Samfund, virkeligt ſtulde realiſeres. Thi umiskjen⸗ 
deligt var det ingen Handelsſpeculation, men han havde 
en mere from og menneſtekjerlig Henſigt. Maaſkee 
tænfte han vel og herved paa, at indrette et Friſted for 
QOvæfermenighederne, af hvilfe mange alerede i Forveien 
vare vandrede fil Amerika, hvis Had og Forfølgelfe 

ſkulde fordrive dem fra England. Dog fulde bang Land, 
ſom fort derpaa efter ham blev Faldt Penſylvanien, ei 
blot optage JAvæfere , meget mere indbød han uden Pers 
fonsanfeelfe og uden Henſyn til Religionsbefjendelfe, 
alle, ſom med flittig Haand. vilde dyrfe den meget lovens 
de Jordbund og underfafte fig de Indretninger, Gan ans - 

ſJaae for nødvendigt der at indfsre. Der fEulde den Toe 
lerances Aand, fom han felv hyldede allevegne blive vits 
terlia, og af alle Folk og Religionspartier Fulde ſamles 
gt Broderfolk, et Billede og Speil for hele Chriſtenheden, 
og den faſte Kjerne, hvormed den hele fore Chriſtenme— 
nighed, i den Aand, han tænfte fig ſamme, lidt efter lidt 
ſtulde forene fig. Navnet Philadelphia, der blev givet 
Landets Hovedſtad, hentydede pan den Broderkjerlighed, 
der ſtulde opfylde alle Lemmer af dette nye Chriſtenrige, 
og, efter hans Haab, med Tiden alle Menig heders fore 
Forbund og ftifte en nye lykkelig Tidsalder paa Jorden: 
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Saa meget mindre vilde han binde Indbyggerne af fit 
Penſolvanien til nogen beſtemt firfelig Bekjendelſe, og 
til viffe adſkillende Lerdomme, ”da ban paa fit Stands 
punkt deri blot funde fee Hindringer for ſin menneſtelige 
Plans Udforelſe. Alle de Anſtalter, han bragte i Stand, 
befordrede meget mere den frieſte Religionsbefjendelfe og 
den meeſt uindſtrenkede Religionssvelſe, og i en ſaadan 
Frihed haabede han at fee en Menighed dannes, hvis 
Herlighed, ſaaledes ſom han i anden befEuede den, bes 
geiftrede ham til den gladefte Virkning. At hans Plan 
ei var faa gandffe ugrundet bevifte Udfaldet, -Defaflrige 
Colsnifter, der vandrede til Penſylvanien, voxte ſnart 
frem til et lykkeligt Folk, de meeſt forſtjelllgartede Mens 
neſker forenede fig her; den ſtorre Frihedsgand gif ends 
og over til Ovæferne, faa at de gave Sliv paa mange 
Egenheder af fromme Griller og ftræbte mindre imod de 
borgerlige Forhold, uagtet de ſtedſe vedbleve at ſtjelne 
fig fra de øvrige Beboere. Philadelphia, ſom fra en us 
betydelig Flekke, rafE hævede fig til en betydelig og bloms 
ſtrende Stad, fyntes at være den uigjendriveligſte Be— 
fræftelfe vaa Penns Gtundſetninger. $ Aaret, 1681 
erholdt han Landet ril Befiddelfe, og ſendt mange 
Coloniſter derhen, da han alecede havde gjort Forberedelse 
fer hertil. . Neſte Aar reiſte han ſelv til fin nye Colonie, 
gjorde de henfiatsmæsfigfte Indretninger og ordnede Fors 
fatningen. Som Grundlov antoghan nu mere beftemt, 
at Enhver, der erfjendte en almægtig Gud, Verdens 
Skaber, Vedligeholder og Regjerer, og paa Samvittigs 
hed erflærede fig forbligtet til af leve redeligt og roligt 
under en lovmesſig Øvrighed og ei kranke eller tiltale nos 
gen for religigøfe V2eninger, kunde blive Borger i 
denne Stat, fom ſaaledes, da blot hiin Erkſendelſe af 
een Gud udfordredes, ei engang ſynes beregnet paa en 
egentlig Chriſtenſtat. Dog vedligeholdt han felv Troen 
paa Chriſtus. Efterat han havde ordnet Landets Anlig⸗ 
gender, vendte han tilbage til England, hvor han ifær 
beftræbte fig for at fFaffe Ovæferne almindelig Tolerance 
og Religionsfrihed og deelte fin Tid imellem Omſorg for 
fin Menighed og for Penſylvanien. Dog begunftigede 
Parlamentet ham endnu ei ſaaſnart. Jacob 2den til⸗ 
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ftod ham endeligt hvad han faa lærge og fan utræts 
teligen havde føgt. Qvakerne erholdt , efter fange 
varige Forfølgelfer, ſom fan ſelv havde deeltaget i, frie 
Religionsovelſe. Under Wilhelm den 3dies Regjering erz 
holdt Qvakerne fuldkommen Frihed og Sikkerhed, ſom den 
almindelige Tolerance af 1689 tilſtod dem ſciavelſom 
alle Nonconformiſter. Men, da Vilheln« den 3die 
havde befteget den engelſte Theone, kom Penn i Fare og 
Underſogelſe, da man fandt et Brev fra den fordrevne 
Jacob 2den til fam, hvori han erindrer om bevifte Vels 
gjerninger og opfordrer til at gjengjelde famme. Da 
han tillige havde mange Fiender, var Faren, at han ſtul⸗ 
de blive erflæret for en Forreder mod den daværende Res 
gjering, fan meget ftørre. Men han fremftod og for— 
fvarede fig uforfærdet for Retten, bekjendte frit ud, hvor 
meget han havde elffet den ulykkelige Konge, men erflæs 
rede, at han paa ingen Maade havde taget Deel i hems - 
melige Forføg imod det nye Kongehuus. Man funde 
ei finde ham ſtrafſtyldig; dog blev han indviklet i lang⸗ 
varige Fortrædeligheder, og begav fig, for at Undgage 
diſſe endnu engang til Amerika, hvor. fan opholdt fig 
adffillige Aar og fremmede Udførelfen af fin Plan 
for dette herligt opblomfirende Land. Da han efter nogs 
le Mars Forløb igjen fom tilbage til England, levede han 
ftille og tilbageholden i fit Huus i London, faae fra Mens 
neffer og ſyſſelſatte fig næften blot med huuslige Anligs 
gender, fromme Betragtninger og Udarbeidelſen af nog⸗ 
le quakerſte Skrifter. Derpaa giftede han fig andengang 
og deeltog nu igjen mere i det offentlige Liv. Troe i fin 
Omſorg for Ovæfermenigheden, reiſte han, forat bes 
fordre ſammes Udbredelfe, felv til Holland og Tydſkland 
præfede i Pfalz, hvor den befjendte Qvaker Vilhelm 
Ames alerede havde fremtraadt ſom Lærer før ham. 
Dog blev hang Virken her forgjeves, ſtiondt Pfalzgre— 
vinde Eliſabeth, Abbedinde i Herford, begunftigede Ham. 
Sans fromme Begeiftring for hans vift nof fromme Hie— 
meed vedvarede til Ofdingsalderen. Hen kunde ſtue 
tilbage paa fit lange Liv uden Anger. Quakermenighe⸗ 
derne ſtyldte ham utallige Velgjerninger. Penſylva— 
nien trivedes hvert Aar herligere. Han havde ei borte 

—8* 
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odſlet fit Liv paa nogen uværdig Plan, men anvendt det 
vel. Han døde i Aaret 1718. Det har værer Faa gir 
vet ved faa umiskjendeligt Svermerie at bevare et faa 
dybt og klart Blik i Menneſkelivet, en faa luttret og reen 
Begeiſtring for det ægte Menneſkelige, og ved umisfjens 
delige Vildfarelfer, faa megen Sands for Sandheden. 

Pemalismus kalder man de Uartigheder og Nar⸗ 
reſtreger, ſom fordum ældre Studenter (ifær i Tydſtland) 
tillode fig imod deres yngre, forſt indtredende Medbro⸗ 
dre. Diſſe maatte opvarte hine det forſte Aar og oven⸗ 
ikjobet endnu taale alle Slags Spot. J Aarene 1661 
og 1663 ſogte mani Tydſtland at ſtandſe dette Uveſen 
ved Rigs-og Landslove. Desuagtet vedligeholdtes ende 
nu længe Spor deraf, hvilke endnu ei ere gandſte udryd⸗ 
dede. Oprindelſen til diffe Misbrug maa ſandſynligen 
ſoges i Stifterne, hvor enhver nyankommen Canonicus 

maatte erlægge en vis Sum, hvorfor der gjorbes et Gil⸗ 
de. Hiſt og her har man og endnu Reminiſcenſer af 
diffe Gilder (Smauſer) der Fulle gives af Fuchſerne (hos 
os Ruſſer), naar de træde ind i den egentlige Bur⸗ 
ſcheſtand. 

| Pennant (Thomas), født den 14de Juni 17261 
Downing i Fliutſhire, nedſtammede fra en ægte welſt Fa⸗ 
milie og erholdt en omhyggelig Opdragelſe af fin Fader, 
en rig Godseier. Han ſtuderede PM Orford, ajorde til 
forſkſellige Tider betydelige Reifer i Ind- og Udlandet, 
og ſyſſelfatte ſig, uden at beflæde noget offentligt Embe⸗ 
de med Videnſtaberne og med Forvaltningen af fine bety⸗ 
delige Godſer. Han havde paa ſamme Kul, Blye⸗ og 
Galmeigruber, fom han [od drive, en Kornmolle, ogen 
Blye⸗Smeltehytte, hvori hans eget Blyerts og en, ſtor 
Deel af Nabolaugets blev ſmeltet. Hans videnſtabelige 
Sysler gik iſer ud paa Naturhiſtorien og han opbød 
Tid og Formue for at gjøre fine Landsmend mere opmark⸗ 
fomme paa denne Green af den menneffelige Viden; ijær 
aebeidede han i Zoologien, der ſtylder ham meget, da 
han beſtrev mange ubefiendte Dyr og underſogte deres 
Hiſtorie .· Derhos befad han ffjønne Kundſtaber i den 

i 
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—* Literatur og var vel —65 i ſit Fedrenelands 
Diſtorie og Forfarning og i fammes Reteveſen. Han 
ftuderede fornemmeligt Englands Oldſager og Topogra⸗ 
phie, og oplyfte meget Morkt deri. Endnu vigtigere var 
te hang Fortjenefter ved at gjøre Skotland noiere bes 
kjendt; han gjennemreifte og beſtrev dette Land flere 
Gange. Som Fredsdommer erhvervede han fig Be⸗ 
rommelſe for Retfærdighed oa Upartiſthed, og ſom Paz 
triot forfvarede han i fine Skrifter flere Gange de Fattis 
ges Rettigheder imod de ofte Gaarde Love for Udtagelfe 
til Militſen, Landeveienes Forbedring 2c. Han døde 
1798 Hans fornemſte Skrifter, hvori man ſtedſe vil 
mindes ham, ere følgende: Indian Zoology, 1769, 
fol; (pag Tydſt af Forfter); British Zoology, 4 Vol. 
(vaa Tyde af Murr); Synopsis of Quadrupeds; 
Tour in Scotland ; Genera of birds; Tour in Scot= 
land and voyage to the Hebrides ; ; "Tour in Wales; 
History of Quadrupeds, 2 Vol,; Arctic Zoology, 
2 Vol, og et Supplement (Tydſt af Hoffmann). 

Penroſe (Thomas), en udmarket [pri Digter i 
England, blev født 1743 og døde 1779. Han ftuderede 
efter fin Faders Villie, Theologie, dog med Held, men 
Lyft til det Overordentlige bevægede ham-til, i fit 20de 
Aar fom Frivillig at deeltage i en Søerpedition mod Gu: 
enos Ayres.  Bedæffet med Saar vendte han hædret . 
tilbage, fortfatte fine Studeringer, og erholdt, efter at 
have fuldendt ſamme, et lidet geiftligt Embede, hvori 
han levede udvortes roligt, medens hans Éraftige Aand 
hævede fig i lyriſf Sving. Alle hans Digte ere fulde af 
Ild og Energie i Udtrykket. De driftigfte blande dem 
har han udgivet under Titel af Whantafiens Flugt (the 
Flights of Fancy, hvori han hæver fig høit over de 
almindelige, engelffe Odedigteres correcte Flauhed, 
ſtjondt han ogſaa ofte, i fin Krafts Overmaal, overs 
ſtrider Kunſtens Grendſer. Hans Elegier, (Sorgeſan⸗ 
ge) ere fulde af inderlig Folelſe, og ømt Udtryf. Hans 
Poems udfom London 1781, 8. Desuden har han ogs 
fag udgivet Predikener. : 2 
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Denfionær, Storvenfionær, var Premierminiſte⸗ 
ren for Provindſen Hellands Stater og kaldtes af diſſe 
Provindſens Generaladvokat. Han havds intet votum 
dacisivum i Staternes Forfamlita, men fun Foredras - 
get af det, ſom fulde rages til Overveielſe. Han fams 
lede Stemmerne, forfattede Beſſutningerne, aabnede 
dertil Staterne indkomne Sfrivelfef , - confererede med 
fremmede Geſandtere og Minifre, bar Omſorg ſor Ind⸗ 
fomfterne og for Vedligeholdelſen af Ret og Retfærdigs 
hed, faavelfom for aft hvad der angik Provindſens 
Velfærd. Han bivaanede de deputerede Raaders Colle⸗ 
gium, ſom i Staternes Fraværelfe foreſtillede Couverais: 
niteten og var beſtandig Deputeret ved de. forenede Nes 
derlandes Generalſtater. Denne førfte Magiſtratsper— 
ſons Indflydelſe var vigtig i Holland og derved i alle Ne⸗ 
derlandene. Hans Embedstid var. egentlige fun fem 
Aar, efter hvis Forløb det engang trufne Qalg dog als 
mindeligt befræftedes for andre fem Mar. Revolutionen 
gjorde Ende paa dette Embede, 

Penſylvanien, een af de anſeeligſte Provindſer 
i den nordamerifanffe Friſtat, omgives af Nye York, 
Soen Erie, Weſtern⸗Territory, Virginien, Maryland 
va Nye⸗Jerſey. Dens Storrelſe angives forſtjelligt; 
af Nogle endog til 2086 Quadratmile. De betydeligſte 
Floder ere Delaware, Susquhanah og Shulkill. Den 
forſte Beſidder af dette Land var. William Penn (fee 
denne Xrt.) hvem Landet blev overladt for en Gjeldsfors 
dring paa Kronen og det ved tre forſtjellige Patenter. 
Det førfte var udftedet af Carl 2den 1680; i Følge det 
andet folgte Hertuaen af Yorf 1632 William Penn og 
hans Arvinger Staden Newcaſtle eller Delaware tillige 
med et Diſtrikt af 12 Mile i Omkreds; i det tredie 
meddeelte han ham alt Landet fra Neweaſtle til Hoarse 
kill. J Aaret 1681 begav Penn fig dertil med 2000 
Colonifter og tog Landeti Beſiddelſe. Hans Indretnin⸗ 
ger vare fortræffelige; han indførte den fuldkomneſte 
Religionsfrihed: Enhver, der antog cen Gud, fandt Be⸗ 
Æyttelfe der, og enhver Chriſten, af hvad Sect han var, 
kunde erholde Embeder. Denne fidfte Beſtemmelſe har 
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man ſenere ogfaa udvidet til Jøderne. Befolkningen flis 
ger Aar for Mar. Det herffende Sprog er det engelſte, 
thi de engelſte Colonifter ere de talrigſte og meeſt ve has 
vende, blandt dem iſer Ovæferne. Paa Øftfiden har 
Landet mange Sandftræfninger; men i det Indre mod 

Veſten er det frugtdart paa Korn, ifær Hvede , Hor og 
Hamp; derer og god Qvægavl. Der udføres Træe, 
Hvede, Øl, faltet Kjød, Hamp, Hør, Hørfrøe, Jern, 
Pelsverk og Raadyrshuder. Manufacturerne levere 
Strømper, Caſtorhatte, Jernvarer, Krudt; Bomulds— 
tsier, Strømper, forarbeidet Læder, Sæbe, Som, Gjes 
vær, Tougværf 2c. Handelen ev blomſtrende, hvortilde 
fornede Staters ſtore Bank, der findes i Provindſens 
Hovedſtad Philadelphia, bidrager meget. Foruden 
mange tydſte og engelſte Skoler er tet og ſiden 1791 et 
Univerfiter i Philadelphia. Efter Forfatningen fra 
1739 ev den lovgivende Magt hos General-Aſſembly, 
fom beftaaer af Senatet og Repræfentanterne. Enhver 
frie Vand, fom er 21 Aar gammel, far Valgret og er 
valgdygtig - Gouverneuren, der vælges paa tre Aar, 
har den fulddyrdende Magt. Han er Overanfører for 
Lands og Somagten. Førft ved. hans Samtykke bliver 
en Bill til Lov. — Climatet er om Vinteren meget. 
koldt, om Sommeren meget varmt; Overgangen ſkeer 
ofte pludſeligt. Hertor og for den ſumpige Beliggenhed 
holder man Luften i Philadelphia for uſund. 

Pentameter kaldes et Vers, der ev fammenfat af 
fem Fødder. Diſſe Fødder ere to Spondæer, fom ogs 
faa kunne oplsſes i Dactyler, to Dactyler og een Spon⸗ 
deus, hvilken fidfte er faaledes adſtildt, at dens førfte 
Stavelſe følger paa de fo førfte Fødder, men den anden 
flurter hele SSerjet, Pentametrets Schema er derfor 
følgende: 

32 
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De gamle Grammatiker, fom paa denne Maade 
gjøre Pentametret til et femfodet Vers, kunne ei anføre 
nogen anden Grund dertil, end at der gives ingen Cens 

fraveljesfod, thi for Øret og efter dets indre Vaſen er 
Pentametrtet fanvelfom Hexametret et Vers af fer Dele, 
fom paa tredie og ſjette Sted har en lang Stavelfe, ved 
hvilken man, i Følge en Fermate ftandfer lige faa længe 
fom ved to lange Stavelſer. Dette dobbelte Ophold gi⸗ 
ver Verſet noget blødt og yndigt, hvorved det Æjelner fig 
mærfeligt fra bet maieftætiffe Hexameter. Ovid ſiger 
derfor, at Amor har ſtabt der til fit Svøg, ved at røve 
Hexametret io Stavelſer. Brugt alene vilde Pentames 
tret være eensformigt og trættende; det forekommer ders 
for iffe uden afvexlende med Hexametret, faaledeg , at 
Herametret gaaer foran. Det faaledes af Hexametre 
pg Pentametre ſammenſatte Verſemaal faldte de Gamle 
det elegiffe, og hver to Vers et Diſtichon (See Elegie og 
Diſtichon.) 

Pentapla kaldes en Bibel i fem Sprog. 

Pentateuch, de fem Moſes Boger, ſee hebraiſk 
Sprog. 

Pentheſilea, en berømt Amazondronning, var en 
Datter af Mars og Otrere. Hun kom Troia til Hjelp 
fra Thermodon, og' blev efter mange tappre rer, 
fældet af Achilles, 

Pera heder een af Conftantinovels Forftæder, 
fom ligger paa Nordſiden af Stadens Havn. Den er 
beboet af fornemme - Græfer,… Armenier, Joder, 
Tyrker og veſterlandſte Chriſtne. Her boe videre de 
fremmede Geſandtere og næften alle fremmede Kiob— 
mænd med Undtagelfe afde Franfe, fom for det me- 
fte have deres Opholkdsſted t Galata. Catholiker⸗ 
ne have her fem Kirker og en — ſamt nogle 
Kloſtre. 
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Perceval (Spencer) var den anden Søn af John 
Perceval, Greve af Egmont i Seeland og Lovelholland i 
England. Han nedftammede fra en gammel normanniſk 
Familie, blev født i London Audleyſquare deri Iſte Nov. 
1762, giftede fig 17909, var Fader til 15 Børn og blev 
fnigmorderÆ ſtudt i Parlamentshuſet i London den Iite 
Mai 1812, Dette traaiffe Endeligt og de vanfelige 
Forhold i den farlige Kamp, for. Storbrittaniens Selv⸗ 
ſtendighed, under hvilke Perceval, uden at befidde fremz 
ftiffende Talenter, ved en ædel, faft Characteer ſom 
Statsminiſter, der prydedes af alle Privatlivets Dyder, 
og ved den Tillid Kongen og Regenten ſatte til ham, 
holdt ſig mod det mægtige Oppoſitionsparties Angreb, 
gigre hans offentlige Liv merkverdigt. Han havde ftus 
deret i Cambridge. Som Advocat gjaldt han afmindes 
ligt for en ligefaa redelig ſom færdeles duelig Mand ; dog 
havde han. faa Clienter. J Aaret 1799 blev han uds 
nævnt til Conful ved Admiralitetet og ved Univerſitetet. 
Fra dette Tidspunkt ſteeg Perceval hurtigt opad; 1801 
fulgte han Sir William Grant ſom Sollicitor s General. 
SI Aaret 1302 blev han Attorney⸗General og Overdom⸗ 
mer og kom iftedet for Sir Edvard Lam, nu Lørd Ellen» 
borough. Han vifte fig ftedfe fom en ivrig Forfvarer af 
Krigen mod Frankerig og befjendte fig af Overbeviisning 
til Pitts Grundſetninger. Imidlertid ſtod han fun i 
liden Forbindelfe med Pitt, men var en ivrig Beundrer 
af denne Minifters Veltalenhed, og indfandt fig ftedfe i 
Galleriet naar Pitt ffulde holde en Tale. Han havde 
ogſaa Leilighed til at drage Pitts Opmærffomhjed paa 
fig, da han ſtrev en politiſt Pamphlet, hvori han føgte 
at bevife, at en Klage ei faldt bort ved Parlementets 
Oplosning, ſom havde decreteret den. idligt kunde 
Perceval udvikle ſine Talenter i Parlamentet. Ved hans 
Morbroders Død blev en Deputerets Plads ledig i Un— 
derhuſet for Flæffen Northampton, og han blev valgt 
til ſamme ved fin Families Indflydelſe. Sadvanligt 
begynde de, der gjøre fig Haab om høie Poſter, i Under⸗ 
huſet dermed, at de flaae fig til Oppofitionen og bolde 

nogle Taler, der ere beregnede paa at gjøre Opſigt. 
Dette gjorde Perceval ikke. Den 8de Juni 1797 ſaae 
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man Gam underſtoette Pitt, der blev heftigt angreben, i 
Anledning af Uroliohederne paa Flaaden i Themſens 
Mundinq; kott derpaa foreflog han en Bill for af føres 
byage Complotter til at vekke Mytterie og Oprør, og 
ſtraffe ſamme. Perceval angav tillige en Fremgangs⸗ 
maade, hvorved alt Ophold kunde undgages, og foreflog 
Oprettelſen af en Comiffion med uindſtrenket Fuldmagt, 

"at dømme de Strafſtyldige tif Deportation eller Feng⸗ 
fel, hvilket Forflag dog ei blev antaget. Den 4de San. 
1797 holdt han en lang Tale til Forſvar for Billen an» 
gan:nde Aſſipedtaxen. Sheridan tilſtod i fit Svar, at 
denne Tale forraadede det ftørfte Talent. — Dengang 
fyntes Perceval fornemmeligt at fyffelfætte fig med Fis 
nanégjenftande, Den 19de Juni 1800 gjorde han det 
vigtige Forflag, at Lovgivningen fEulte underkaſte Loves 
ne for Wgteſkabsbrud en Revifion. Kort derpaa holdt 
han en lang Tale i Anledning af Billen om Munkevaſe⸗ 
net; han erflærede fig for en Ven af Tolerancen men. 
paaftod, man ei burde vente nogen Taf for alt hvad man 
vilde gjøre for Carholiferne; de ønffede aft omvende den 
hele Nation, og der behøvedes ſtore Anftrængelfer for at 
ſtandſe Pavemagtens Fremſtridt. Gom Attorney⸗Ge⸗— 
neral erflærede Perceval fig for en ivrig Sagfører for Ir⸗ 
lands Union.  Wnder Addingtons Adminiſtration fore, 
fvarede han med megen Eftertryk Bilen til at afffaffe de 
i Marinen ſtedfindende Misbrug, og blev ved denne Lei; 
lighed levende angreben af Lord Temple og Oppoſitionen. 
Den 23de Mai 1803 vifte Perceval fig i en kraftig Tale 
fom den meeft beftemte Tilbænger af Krigen mod Frans 
kerig. J Anledning af de irlandſte Catholtfers Petition 
1807, faae man ham ivrigt modſatte fia Foxs Motion 
til Fordeel for dem. Efter Pitts Død kom Fox og 
Grenville i Spidfen af Forretningerne. Hiin døde 
aferede i October ſamme Aar. Statsforvaltningen blev 
nu fammenfat af det mæatige grenvilffe og det adding⸗ 
tonffe Partie. Kongen havde fadet fig diſſe Miniftre 
paatrænge, " fordi det jenkinſonſte Partie og de af Pitt 
dannede Forretningsmend ci havde Mod til at danne et 
Cabinet mod faa mægtige Mænd. Men, da den grenvil⸗ 
addingtonſte Adminiſtration, ſom fordum For, var virk⸗ 
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ſom for de irlandſke Catholikers Intereſſe og bragte en 

Bill i Parlamentet, hvorefter Veien til hoiere Wrespo⸗ 
fter i Hæren fulde aabnes Carholiferne, forbandt det 
anglicanffe Clerus og Miniſtrenes Fiender fig, for at 
meddele Kongen, der desuden var Emancipationsſagen 
imod, deres Bekymringer. Diffe og felv Lorderne Ers 
fine, Sidmouth og Ellenborough opfordrede Kongen 
ved hans Samvittighed, i Følge den ved hans Thronbe—⸗ 
ftigelfe aflagde Eed, med fin hele Magt at modfætte fig 
hiint Skridt af Miniſtrene. Monarchen fordrede hers 
pad Billens Tilbagekaldelſe og forlangte tilſidſt af Minis 
ſtrene et ſtriftligt Løfte, at de ſtedſe vilde opretholde det 
da ſtedfindende Sndffrænfelfesfpftem for. Catholikerne. 
Da de nægtede det Sidſte, ſom man funde forudſee, 
entledigede Kongen i Aaret 1807 det hele Miniſterium, 
øg udnævnte af de Forſte i Toryfamilierne, af det jens 
finfonffe Partie og de af William Pitt førhen ophoiede 
Forretningsmend et nyt Miniſterium, hvori Spencer 
Perceval indtraadde i Pettys Sted ſom Underſkatmeſter 

og Skatkammerkantsler. J Spidſen af Adminiftratios 
nen ſtod Hertugen af Portland. Uagtet Oppoſitio— 
nens heftige Dadel, der blandt mere angif Expeditionen 
mod Kjøbenhavn og Krigens Førelfe overhoveder, bleve 
Miniſtrene ſtandhaftige i deres Anſtrengelſer mod Nas 
poleons ſtedſe videre om fig gribende Continentalmagt. 
De modfatte ſamme Cabinetsordrene af 114te og 28de 

Nov.og 18de Dec. 1807, hvorved Blokaden af alle 
franfe eller med Frankerig i Forbindelfe ftaaende Havs 
ne bleve ophøiede til Lov i den brittiffe Søcoder.… Der— 
ved leed det hele brittiffe Manufactur⸗ og Handelsſyſtem 
en før mange enkelte meget ſmertelig Ryſtelſe; og Has 
det imod Miniſtrene rodfæftede fig. ftedfe dybere hos de 
Misforngiedes Partie, der havde tabt ved Krigen; iſer 
var Elendigheden flor i Birmingham. Saa meget Mis 
niftrene paa denne Side tabte i Popularitet, faa meget 
vandt de paa den anden ved dereg Utilbøielighed i at frem— 
me de irlandſke Catholikers Fordringer. Skriget: In— 
tet Pavedom! (no popery lod fra den ene Ende af 
England til den anden. En Adreſſe fra Perceval til 
hans Valgherrer bragte deres Religionsiver i Bevagelſe, 
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og Northamptons Corporation viſte ſig under Georg 
den 3dies Regjering ſom en ſaa afgjort Modſtander af 
Pavedommet ſom i Dronning Eliſabeths Tider. Fors 
gjeves ophod Oppoſitionen alle fine Kræfter; "den ſtore 
Pluralitet var for de nye Miniſtre. Perceval handlede 
heri gandſte efter fin Overbeviisning, thi han var en re⸗ 
delig Mand. Den ondffabsfulde Bemarkning af en 
franſt Journaliſt, ſom derved ſynes at forudfætte Pris 
vathenfigter, .gjendrives ved. Miniſterens Characteer. 
Hiin Journaliſt figer nemlig i Journal de Empire: 
to Kjendégjerninger ere maaſtee ei gandffe ligegyldige 
til Forflaring af Percevals Opforſel. For det Førfte 
var hans ældre Broder Lord Egmont, Beſidder af betys 
delige Landeiendomme i Irland, hvilke ved Confiffation 
vare Catholikerne fratagne. Derneſt var Percevals 
anden Broder Lord Arden, Secreteer i Admiralitetet. 
Indkomſterne ved denne Poſt vare i Fredstider faa godt 
ſom Intet, i Krvrigstider uhyre fore. DenneOmftændighed, 
mener Franſtmanden, kunde vel have havt nogen Ind⸗ 
flydelſe paa Percevals uforanderlige Jvren mod Freden, 
men hiin Omſtendighed ftaae i Sammenhæng med hans 
Iver mod Emancipationen. — Perceval, hvis Privats 
liv var exemplariſt, og hvem man fom offentlig Cm beds- 
mand agtede for hans Nedladenhed og Rebelighed, kun⸗ 
de ei beherfÉes af faa nædle Grunde. Gom Taler var. 
han livlig, klar, flydende og logiſt. Han befad hver; 
fen Lord Norths naturlige Vid eller Fox's gjennemtræne 
gende Slutningskunſt, og endnu mindre fin Forgjenger 
William Pitts imponerende Veltalenhed, men han for⸗ 
ſtod at ffaffe fig Gebor i Underhaſet, lede Gemytterne 
og overbevife fine Tilbørere. Han opløfte lykkeligt Fi⸗ 
nans nodens Problem. Hans Budget for Aarene 1808 
og 1809 bleve antagne med ſtor Stemmefleerhed, og 
almindeligt [od man hans Finansforvaltning vederfares 
Ret, Men flere heftige Angreb paa Miniſtrene faavel i 
Parlamentet fom ſelv af Londons Bergerſkab, ifølge 
den i den brittiffe Forfatning grundede Petitionernes 

Ret, ryſtede den da ſtedfindende Adminiſtrations Ans 
ſeelſe. Hertil kom den politife Tvefamp imellem Can» 
ning og Caftlereagh, hvorved Publikum forlyſtedes med 
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Caricaturer over den Text: Our privy Council fight- 
ing (Vort Geheimeraad i Tvekamp), og Lord. Portlands 
Dod. Canning og Caſtlereagh nedlagde deres Poſter 
og Spencer Perceval kom i Oct. 1809 i Spidſen af den 
nye Adminiftrarion fom forſte Skatkammer-Lord. Men 
denne var et heldigt ſammenſat. Grev og Grenville, fon 
ifærvare indbudne vægrede fig ligefrem ved artage Deelt 
Organiſationen. Imidlertid afledede Georg 3die halv— 

hundrede Aars Regjerings Jubiſzum (25 Oct. 1809) 
Nationens Ovmærffombed fra hiin Gijenſtand. Men nu 
bleve Følgerne af Continentalſyſtemet og Pengetabet, 
ftedfe mere trykkende i England, ved de uhyre Ruſtnin— 
ger og Subſidier. Man ſaae næften Intet uden Papiir. 
Desuagtet blev ethvert Fredstilbud, der fireed imod 
Storbrittaniens Værdighed og Intereſſe tilbageviift, ja 
felv Underhandlingen i Morlaix om Fangernes Udvers 
ling afbrudt. Regjeringen erklerede faſt dens Deel⸗ 
tagelſe i Nationernes Sag, der endnu havde Kraft til af 
være frie. Hvormeget Lord Grenville, i Overhuſet, 
Lord Gower og Ponfonby i Underhuſet declamerede imod 
Miniſtrenes Krigsſyſtem, forfvarede dog Harrowby, 
Caftlereagh, Canning og Perceval ſeirende Regſeringens 
Syſtem. De paaſtode endog, hvilket ogſaa Følgen vis 
ſte, at Frankerigs forhadte Forholdsregler mod den ens 
gelſke Velſtands Hovedkilder, havde aldeles ikke frem» 
bragt nogle varige og almindelige ſtadelige Folger. For 
rigtigt at ſtatte Miniſtrenes Standhaftighed i deres 
Syns maade om Europas Velfærd, maa man kjende Mods 
partiets heftige Tone, hvori dette, efter den brittiffe 
Forfatning turde tale i og uden for Parlamentet, Mark— 
værdig ev derfor hiin meer end een Henſeende paafals 
dende og Kjendsgjerningerne med Henſigt forvandſkende 
Skildring, ſom Oppoſitionsbladet, Morning Chronicle, 
uden at behove af frygte nogen Paatale, i Mydelfen af 
Preſſefeiheden, dengang gjorde af Liverpools og Perce⸗ 
valg miniſtrelle Adminiſtration: „en neutral Magt 
(Danmark) forræderffviis anfalden under Freden, dens 
Hovedſtad lagt i Aſte og dens Indbyggere begravne une 
der Ruinerne! Rusland tvunget til at bekrige og! Sver⸗ 
rig, Englands troeſte Bundsforvandte aldeles tabt for 
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og; to engelſke Armeer opeffrede i Spanien; ingen 
Diverfion gjort til Fordeel for Oſterrig (i Aaret 1809); 
en alt for. fildig Expedition (til Waldern) endt ved 
ſtjendige Uheld; Amerika daarligviis udfordret til 
Krig (hvilket forſt paafulgte i Aaret 1812). Diſſe ere 
Velgierninger af Liverpools og Percevals Adminiſtra⸗ 
tion (Liverpooi var Statsſekreteer for Krigsveſenet) — 
og dog lade vi og regjere af bdiffe  Menneffer!! Stats 
fels England! Stakkels Europa! Lykkeligere, o 
tre Gange lykkeligere Bonaparte!!“ — Dette Sprog 
førte Morning Chroniclke 1610 faavelfom Oppoſitio⸗ 
nen; et Beviis for, hvor meget de tage Feil, der hos 
Oppoſitionen ftedfe føge den levende Folelſe for Sands 
hed og Ret. Ogſaa Londons Borgerſkab tog beftige 
Forholdsregler imod Miniſtrene. De fordrede en Par⸗ 
lementsreform, og, da Kongen ei tilftod, at man per⸗ 
fonligt overgav ham en Adreſſe angagende Scheldeexpe⸗ 
bitionen, fattedes, den 24 San. 1310; under Lord Mas 
yorens Forfæde, den Beſlutning: „at hans Majeſtets 
Miniſtre, ved at nægte Borgerne hiin Adgang til Sous 
verainen, havde overtraadt et gammelt Privilegium , 
fornærmet Borgerſtabet og viiſt en Folfets Frihed og 
Kronens Intereſſe modſtridende Deſpotisme og derved 
ſat en nye Diet paa deres ſtjendige Adminiſtration 26.” 
Lord Cochrane og Sir Francis Burdett frillede fig i 
Spidſen af Folkeforſamlingerne, hvilfe indgave efter⸗ 
trykkelige Foreſtillinger angagende en Parlamentsre— 
form. Ottende Gang ſiden 1733 kom dette Sporgs⸗ 
maal til Overveielfe i Underhuſet den 21de Mai 18103 
men Miniſtrene feirede ogfaa denne Gang, hvortil 
Burdetts Heftelſe, ſom han havde paadraget fig ved 
Overtrædelfe af Huſets Privilegier og de ved denne Lei—⸗ 
lighed af Pobelen begangne Udfvævelfer meget bidroge. 
Da Burdett nemlig erflærede, at han, før bar fod fig 
hefte, vilde færte Magt imod Magt, faa tog Wøbelen 
Partie med fin Helt, og fteiede omfring paa Gaderne 
med det Skrig: Burdett for ever (Burdett for fteds 
fe)! — flog derpaa Vinduerne ind hos BGurdetté Mods 
ftandere, Caſtlereagh, Petceval o. A., trodfede Riotac⸗ 
ten, Tropperne ſelv, og blev ei uden Blodsudgydelſe ſtildt 

— 
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ad. Diſſe Uroligheder bleve vel undertrykte, menefter⸗ 
lode en Spire af Forbittrelfe mod Miniſtrene i mange 
Gemytter. Hertil fom Oprøret i Irland i Sept: 1810 
da Folket fordrede Unionsactens Ophævelfe, og hvor 
det forfølgelfesfyge Religionsſecthad opflammede Bors 

gerfrigen 1811. Selvi Oftindien opfom en Jnfurrecs 
tion blandt Compagniets Tropper, hvilken dog blev uns 
dertrykt, da Oprørerne bleve adjpredte og Hovedman⸗ 
den Capitain Madintofb blev fangen. Men den vigtig; 
fre Begivenhed, der fyffeffatte Miniſtrene, var Sprets 
telfen af Regentſktabet i Novenib. og Dec. 1310, hvilket 
ved Georg den 3dies Forftandsfvaghed, hvoraf ben 
alerede havde havt Anſtod 1788, nu fyntes mere nøds 
vendigt end forhen. Oppoſitionen drev endeligt imod 
Miniſtrenes Villie det Forflag igjennem, at et Regente 
ſtab ufortsvet fulde oprettes. Prindſen af Wales fors 
kaſtede vel den Plan til Regentſtabet, der fendtes ham 
af Miniſtrene, fordi den paa en vis Maade indſtrænkede 
Kronens Rettigheder, faa længe Regenten var i Befids 
delfe affamme; men Minifirene forelagde Parlamentet 
den, og deres Forflag blev i Hovedſagen antaget af begge 
Kamre, uagtet den heftigſte Modſtand af Oppofitionen 
og de kongelige Prindſer, og uagtet adffillige indgivne 
Proteſtationer. Man berøvede nemlig Regenten aldes 
les den Ret åt udnævne Pairer; ved denne Beſtemmelſe 
bleve Miniſtrene viſſe paa Stemmefleerheden i begge 
Huſene. Perceval var iſer virkſom i denne Sag. Han 

ſtod og i Spidſen af Underhuſets Afſendte, ſom tillige— 
med Overhuſets Deputerede, den 10de Jan. 1811 
overbragte Prindſen begge Huſenes Beſlutninger; uagtet 
de gjorte Indſkrenkelſer antog han dog Regentvaerdighe— 
den Men den almindelige Formodning, at Prinde 
fen vilde affedtge de daværende Miniſtre, og fammens 
fætte et nyt Minifterium af det pittſte og foriffe Partie, 
blev: ei opfyldt, da Lægerne ei anſage en Forbedring i 
Kongens Sundhedstilſtand for uſandſynlig. Da de 

” gamle Miniſtre vedbleve var der heller iffe at tenke paa 
nogen Forandring i det politiffe Syſtem, og Perceval 
fagde ligefrem i ſin Giendrivelfe af Oppoſitionens Angreb: 
„Det ſlemmeſte af alle Gedrag, hvori man fan gjøre ſig 
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føyldig imod Folket, bliver det, at man vil overtale det 
til at troe, at en haderfuld og ſikker Fred for Hieblikket 
[od fig flutte med Frankerig. Thi, om og England 
paa fin Wres Bekoſtning vilde fjøbe en Fred med Frans 
ferig, faa turde det dog aldeles ikke ſmigre fig ved, deri 
at finde Sikkerhed.“ — Miniſtrene bleve derfor ſtand⸗ 
haftigt ved Blokadeſyſtemet oa Spændingen med Nords. 
amerifa naaede den heieſte Grad. Derimod fandtes 
Sverrig og Rusland ftedfe mere tilbsieligt ſtemte til en 
frie og indbringende Handel med England, og Miniſtre⸗ 
ne, fom fra Slutningen af Aaret 1810 havde antaget 
Licensſyſtemet fom en Udvei ved Handelsſpertingen, bes 
raabte fig i Budgettet for 181 1. paa Forégelſen af den 
engelffe Nationafrigdom i de fidfte Aar, uagtet de et 
funde nægte Commercialcredittens Synken, hvilken de 
dog forflarede af ufloge Speculanteres Fremgangémaas 
de: Perceval foreflog derpaa, at bevilge Regjeringen 
fer Millioner Pund Sterling i Skatkammerbeviſer, 
hvormed den kunde underftøtte hjelpbehsvende Koob⸗ 
mænd. Miniftrene ſeirede heri ſaavelſom i Forſlaget 
om de portugifife Subſidier, hvorved Whitbread og 
Ponſonby med Eftertryk, men forgjeves modfatte fig 
P⸗xcevals Forſlag. Men alle diſſe Stridigheder mellem" 
Miniſtrene og Oppofirionen ſtadede hine ifær i Folkets og 
det londonſte Borgerſtabs Wening Paclamentsrefor⸗ 
mens Venner holde derfor den 10 Juni 1811 en almin⸗ 
delig Forſamlina, hvis heftige Beſlutninger, faavels 
ſom Mængden af Bonſkrifter fra mange Manufacturfiæs 
der om Brød, Arbeid og Underſtottelſe, fatte Miniſtre⸗ 
nei ikke ringe Forlegenhed. Mangelen var faa ſtor, at 

der i adffillige Steder udbrød blodige Uroligheder; fars 
ligſt blev Opftanden i Nottingham den 12te Nov. ſam⸗ 
me Mar, da man der, ſaavelſom paa flere Steder, ſon⸗ 
derflog Vævene og plyndrede paa Landeveiene. — Tillige 
foranledigede Regjetingens ftrenge Forholdsregler ſtor⸗ 
mende Bevægelfer blandt de catholſke Irlendere, for 
hvilke megtige Tafémænd arbeidede i Warlamentet. Men 
Petceval, Wellesley, Liverpool. og Eldon gave ei efter i 
noaet Punkt; dog lode de den fiſkalſte Underføgelfe mod 
nogle af Stemmeførerne for de irlandſte Catholiker fal⸗ 

M 
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debort Nu forfyndte den franſte Moniteur, der fame 
lede alle diffe Symptomer af. Folkehad imod de brittiſte 
Miniſtre, de fidftes nærforeftaaende Fald, Imidlertid. 
havde Prinds-Regenten vundet det gæenvil » foriffe 
Padttie for fig, faa at han igjen funde overdrage fin 
Broder Hertugen af York Feldtmarſchalsverdigheden, 

ſom han havde maattet nedlægge 1809. Dette vafte 
ſterk, men forgjeves Modfigelfe. Naſte Aar vilde Re— 
'genten forandre Minifteriet, fom Gan ei troede Oppoſi⸗ 
tionens Mobſtand vorent og tildeels beſette det med 
Grenville og hans Venner; men hans Ønføe at forfone 
dette Partie med de gamle Miniftre og forene deres ſtri— 
dende Grundſet? inger, flog aldeles Feil. . Der fom 
til ſterke Erflæringer, og Regenten ordnede Miniſteri— 
ummet den 28te Marts 1812 faaledes at de gamle 
Miniftr: Perceval, Liverpool og Caftlereagh bleve i Spid⸗ 
ſen af Statsforretningerze, da fun faa Medlemmer af 
Oppoſitionen traadde paa Miniſterialpartiets Side. 
Omftændighederne bleve nu ſtedſe vanſteligere; Europa 
befandt fig i den farligſte Criſis; det nerforeſtgaende Uds 
brud af Krigen imellem Frankerig og Rusland vakte nye 
Bekymringer hos de brittiſte Miniftre. Alerede ventes 
de Oppoſitionen, Grenville, Grey, Ponſonby ꝛc. Mi- 
niſteriummets Fald, da Gjeringen blande Foltfet ved 
Krigens Byrde Kedfe blev betænfeligere, de irlandffe 
Catholikers Fordringer paa Emancipation ſtedſe mere 
trængende, og Oprorene i Maͤrufacturſtaderne ſtedſe 
vildere; men Perceval blev urokkelig i fit politiſte Sys 
frem; Miniſtrene indlode fig ei i de Fredsforflag, Frans 
fetig gjorde den 17de April; . de formaaede tvertimod 
Regenten til den 21de April at udftede Declarationen i 

Weſtminſter angaaende Vedligeholdelſen af Englands 
Herredom til Søes eller der brittiffe Soſyſtem; og de 
fornyede Forflag til Fordeel for Catholikerne, for hvilke 
felv Regentens Broder, Hertugen af Suſſex, talte ef 
tertrykkeligt, bleve med ſtor Stemmefleerhed forkaſtede i 
April famme Aau, af begge Huſene. Da fønderrev 
pludfelig en galdeſyg SGværmeré Udaad den Traad, hvor⸗ 
til han troede Englands og Europas Skjebne var bunden, 
nemlig den forſte brittiſte Statsminiſter Percevals Liv. 
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Denne i de brittife Annaler uhørte Daad udførtes den 
Itxte Mai Klokken 5 om Eftermiddagen, i det Dieblik 
Perceval traadde ind i Parlamentshuſet, for at paapas⸗ 
fe fit miniſterielle Kald. Kuglen traf Perceval i Hlſer⸗ 
tet; han levede blot to eller tre Minuter. Whitbread, 
General Gascoigne og mange andre Medlemmer af 
Underhuſet ilede til Corridoren, hvor Piſtolſtuddet var 
faldet og bragte den Doende i Secreterens Kammer. 
Lord Arden modtog fin Broders fidfte Aandedret. Ge⸗ 
neral Gascoigne rev' Morderen Piſtolen af Haanden; 
han havde endnu cen hos fig, der ogſaa var ladet med en 
Kugle, Efter udøvet Gjerning ſatte Morderen fig i 
Mærværelfe af en Mængde Folf paa en Benk og ſagde roz 
lige til dem: „Jeg er den UlnÉfelige, ſom gjorde Skud⸗ 
det.“ Denne Ulykkelige var Sohn James Billingham, 
Kjøbmand i Liverpool: Han havde i nogle Aar tilſat 
fin hele Formue: Uden alt Privathad mod Merceval" 
var han blot opbragt paa Minifteriet og vendte altfaa fin 
Hevn mod fammes Formand. De hidhentede Retsbe— 
tjente forhørte Hienvidnerne. Billingham ſelv vilde 
anføre nogle Omftændigheder til fin Retfærdiggjørelfe, 
men Lord Caſtlereagh afbrod Gam med den Bemark⸗ 
ning, at han ſtulde ſpare dem til'det Pieblif, han blev 
ftillet for Retten. „Vel, fagde Morderen, faa ſtal 
Jeg da erflære mig, og mit Faedreneland ſtal dømme 
mig” Han blev +ørar, bortført til Newgate. Mis 
niſterens Død gjorde det dybefte og ſmerteligſte Ind⸗ 
tryk i hele Enaland. Kun nogle af Londons Po— 
bel ſtammede fig ei ved, ſom the Courier og 
the times. fortælle, —at bevidne Morderen deres 
Bifald, og ville være ham behjelpelige i at und» 
komme, da han førtes til Sængflet. Den 15de Mat 
blev Billingham ſtillet for Retten i Old Bailey. Huſet 
var fuldt af Tilſtuere. Den Fangne beflagede fig for 
Skrankerne over, at han ci havde erholdet vifje Papirer, 
fom han havde forlangt. Attorney-Generalen fagde, 
man havde holdt diſſe Papirer tilbage fil Oplysning for 
Dommerne, imidlertid laae de paa Bordet og han funde 
forlange de af dem fom han behøvede, Den Anklagedes 
Sagfører fvarede, at Mangelen paa diſſe Papirer havde 

ra 
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hindret ham i at forberede ſſt Forfvar. Herpaa overgav 
han Retten er Certificat, hvoraf der ſyntes at fremlyſe, 
at Billingham i flere Aar havde lidt af en Aandsforvir⸗ 
ring; men han tilfoiede, at de Vidner, der vare nodven⸗ 
dige for at bevife dette, befandt fig ten fan lang Afſtand 
at man et havde kunnet fEaffe dem tilveie. Han fors 
langte altfaa Udſettelſe i Dommen indtil man havs 
de funnet høre dem. Men Retten tog ei noget Hen⸗ 
fyn hertil og Anklageageten blev forelæft, efterat de Eed⸗ 
fvorne havde aflagt deres Eed. Nu forhørte man Vid— 
nerne; og Nogle af dem yttrede ligeledes den Mening, at 
Billingham var forrykt. Efterat man derpaa havde 
hørt Forfvaret, hvori Billingham ten uordentligt frems 
fat Tale, vidtløftigen anklagede Miniſtrene for Uretfærs 
dighed og Gruſomhed, begave de Eedſvorne fig til 
Side og erflærede efter ri Minuter den Fangne ſtyldig i 
overlagt Mord. J Følge heraf fordømte Retten ham 
til Galgen. Denne Dom blev fuldført den 18de Mai. 
Om Percevals Characteer ſom Privatmand, ſom Wgte— 
mand og Fader, var der fun een Stemme, den offentlige; 
Agtelſes; Tiden har dømt hans Regjeringsgrundfærs 
ninger, fom han holdt faft ved med urokkeligt Mod, 
uagtet Modpartiets heftige Angreb og under de farligfte 
Begivenheder og paa en Tid, fom man funde falde Cuz 
ropas Skjebnes Criſis: han ſtalde ei opleve Triumphen 
over Frankrig og fit Fedrenelands Berommelſe, hvilket 
han med ægte brittif Sind var hengiven. « Troe og 
uegennyttig i fit Kald faldt han ſom et Offer for det 
blinde, af kortſynede og egennyttige Skrigere opflammes 
de Partiehad, uden at efterlade fine &'ægtninge nogen 
Formue. . Parlamentet hædrede hans Minde ved at uds 
fætte hans Enke og Born en aarlig Penfion paa 2000 
Pd. Sterl. 5 

Percival eller rettere Parzival. (See Trouba⸗ 
dourer og ſchwabiſke Digtere), Forfatteren tif dette 
Digt Wolfram von Eſchenbach, efter Frederik Schle⸗ 
gels Dom, den ſtorſte tydffe Digter i Middelalderen, 
levede i det 12te og Beayndelſen af det 13de Farhuns 
bred. Han var fra Bayern og glimrede blande Dige 

* 
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ferne paa Wartburg. Foruden Parzival befidde vi af 
ham er Heltedigt om den troianſke Krig og Titurel, et 
langt Ridderdigt, der fuldendte Ridderſtabs Blomſtren, 
myſtiſt og lærd, tildeels beregnet paa Tempelherrerne. Op⸗ 
rindeligen tilhørte Titureb Udlandet, men blev efter A. W. 
Schlegels Mening høiere uddannet af den tydſte Di ter. 
De Store fade i Titurel Speilet vaa det fromme Ridder⸗ 
ſtab. Titurel udfom tryft tilligemed Parzival i Aaret 
1477. Men denne fjeldne Udgave er meget feilfuld. Der 
gr udgivet Brudſtykker af andre gode, men tildeels ødelagde 
Haandſkrifter, fornemmeligt af Docen. See hans Brev 
om Titurel (Sendſchreiben uͤber den Titurel Berlin 
1810). 

Peregrinus Proteus, en berygtet Svermer, der 
levede i den forſte Halvdeel af det andet Marhundred 
efter Chriſti Fodſel og var fra Paros i Pontus. Efter 
mange Udfvævelfer maatte han endeligt gaae i Landflyg⸗ 
tighed formedelft fin Faders Mord ,, hvem- han qvalte. 
Han gif til Paløftina, antog Chriſtendommen og erhver⸗ 
vede Navn af Martyr ved fin fanatiſte Iver, hvorfor 
han og blev kaſtet Fængfel. Han erholdt Underſtottelſe 
og Deeltagelfe fra alle Sider indtil endeligt Præfecten 
af Syrien ſatte ham i Frihed. Mu begyrdte han paa 
nye fine Vandringer, blev formedelſt fine fordærvede 
Cæder udelukket af de Chriſtnes Menighed og antoge 
nu gandffe en Cynikers Udvortes. Foragtet og afſtyet 
vilde han i det mindſte ende ved en overordentlig Hand⸗ 
ling. Han befjendtajorde derfor i hele Grekenland, at 
han frivilligen vilde opbrænde fig felv ved de olympiſtke 
Lege, ert Foretagende, han virkeligt udførte i Aaret 168 
for et uhyre Menneſkeantal. — For os har denne cy⸗ 
niffe og djrifteline Sværmer faaet en fornyet Intereſſe 
ved. Wielandé Roman. gta £ 

Pergament er ef garvet, med Kalk beizet og paa 
en egen Maade tilberedet Lamme⸗æ Kalves eller Gjede⸗ 
fEind, og erholdt fit Navn af Staden Pergamus i Lil: 
leafien. Plinius figer, at det blev opfundet der, hvil⸗ 
fer dog er falſt, thi alerede i den høie Oidtid ſtrev man 
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” paa ſaadanne Dyrehuder, fom vare garvede paa begge. 
Sider. Siden bleve Skindene ved SÉraben og Gniden 
med Kalk beredede til Blade. Alerede i Davids Tid 
havde Iſtaeliterne oprullede Bøger af Dyrehuder, og 
Herodot fortæller, at Jonierne i den ældfte Tid ſkreve 
paa nygarvede Lamme⸗ og Geedeſtind, af hvilke blot 
Haarene vare afſtrabede. Prolemæus Philadelphus 
kunde ei nok beundre Fiinheden af det Pergament, hvor⸗ 
paa den Affrift af Bibelen var ſtreven, ſom Ypperſte⸗ 
Wræften Eleazar tilfendte ham. Alt dette beviſer, at 
Pergamentet ei et opfundet i Pergamus, men fun der 
forbedret og forfærdiget i faa ſtor Mængde at det udajors 
de denne Stads fortrinligfte Handelsgreen. — J Forſt— 
ningen var Pergamentet guult; i Rom lærte man at 
gjøre det hvidt; fiden gav man det og den violette eller 
Purpurfarven paa begge Sider, Nu forfaaer man 
at give Pergamentet alle Farver, og at forfærdige et fars 
vet, gjennemfigtiat Pergament. 

Dergolefi (Giovanni Battiſta) var født 1704 i 
den lille Sye Caforia i Nærheden af. Neapel og traadde 
1717 i det fiden ophævede Conſervatorium dei poveri 
di Giesu Cristo i Neapel. Gaetano Greco ftod dens 
gang i Spidſen af denne berømte Skole. " Denne bes 
romte Meſter, om hvem Italienerne endnu tale med 
Wrefrygt vifte en ſerdeles Omſorg for fin Elev og ind— 
viede ham tidligt i alle fin Kunfis Hemmeligheder. J 
en Alder af 14 Aar havde Pergoleſi alerede udmarket 
fig ved forffjellige Compofitioner, i hvilke Melodien var 
opoffret for alle Contrapunktets Kunſtlerier; men neppe 
var han udgaaet af. Confervatoriet før han fuldkomment 
forandrede fin Maneer. Vincis og Haſſes Varker, ſom 
han dengang hørte og derpaa ftuderede, bevirkede denne 
Forandring. Han betraadde den af diffe ſtore Meſtre 
nabnede Bane og vifte fig værdig til at gjennemløbe den 
med dem, Hans førfte Forføg behagede Publikum 
dog fun lidet. IJ hans førfte Opera fandt blot nøgle 
Arietter Bifald. Fyrſten af Stigliano, Kongens førfte 
Staldmeſter, domte bedre om Pergoleſis Talenter; han 
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tog ham under fin Beſekyttelſe og ſtaffede ham frå 1730 
til 34 Arbeider for Teatro nuovo. J denne Tid ſatte 
[jan ogſaa Serva Padrona for Theatret San⸗Bartolo⸗ 
meo. Wen Pergoleſis Genie fandt ingen Tilfredsſtil⸗ 
lelſe tat behandle ſedvanlige Gjenſtande; ban greb med 
Iver Leiligheden til/at gjøre fig befjendet Rom ved en 
meget vigtigere Compoſition, og førev i Aaret 1735 
Olimpiade for Theatret Tordinone. Men denne Ope⸗ 
ra, der udfom tilligemed Dunis Nerone, faldt uretfærdig» 
viis igjennem, medens hiin, fom efter. Forfatterens 
egen aabenhjertige Tilftaaelfe var af flangf mindre Ver⸗ 
die, fandt alminde igt Bifald. Pergoleſi vendte nu til⸗ 
bage til Neapel og componerede der dixit og laudate, 
ſom vi endnu befidde af ham, og blev nu. bølde ſtadeslos 
for he tidligere falfe Domme wed det fuldftændigfte Bis 
fald. . Imidlertid aftog hans Sundhed dagligt; han 
havde i fire Aar været plager af Blodſtyrtning, hvorved 
han ſynligen henteredes. Hans Venner bevægede bam ” 
fil ar begive fig til Torre del Greco, "ved Koden af Ves 
fuv, thi man troer af Bryſtſyge her ler og hurtigt foms 
me fig, hvis Bedring er mulig, men i modſat Fald oge 
faa hurtigere  buffe under, Her componerede Pergo⸗ 
leſi fit berømte Stabat, Cantaten Orfeo og Salve 
Regina, fom var hané fidfte Verk. J Aaret 1737 
vare hans Kræfter udtømte; ” han døde netop da hans 
Berommelſe begyndte af udbrede fig over hele Europa. 
Theattene ſaavelſom Kirkerne gjenløde af hans Verker; 
i Rom gav man hans Olimpiade paa nve og med ſtorſte 
Pragt, og jo ligegyldigere man i Forſtningen havde. vær 
ret derimod. defto mere beundrede man nå dens Sfjøns 
heder. Efter Italienernes almindelige Dom har ingen .- 
Dvergaaet ham i muffalÆ Udtryk, men de dadle ham for 
repetizioni, en afbrudt Stiil og fordi han undertiden 
har opoffret Sangen for Accompaanementets Virkning⸗ 
Desuden forekommer hans hele Maneer dem noger tung,” 
findig og melancholſk, hvilket maaſtee havde fin Grund i 
hans Legemsſvaghed. Man har faldt ham Dominichi⸗ 
no i Muſikken. : 

— 

Pericoper (graſt), Afſnit, kaldes de bibelſte Ste: 
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Der, der bruges ved den offentlige Gudstjenefte til Fore⸗ 
læesninger for Alteret og ſom Terter til Prædifener,. Val⸗ 

ger af ſamme ſynes i de førfte Aarhundreder at have været 

overladt til de Geiſtliges frie Raadighed, men i det fjerde . 

Aarhundred indſtrenkedes de til det gamle og nye Teftas 
mentes canoniſte Skrifter og beſtemtes i det 6te Aarhun⸗ 
dred af Pave Gregor den ſtore ved et eget Lectionatium, 
hvilket Carl den ſtore lagde til Grund ved det i hans Ris 
ge indførte Homiliarium. Gam fylde vi derfor de. til 
alle Son⸗ og Feſtdage i Aaret foreffrevne Evangelier- og 
Epiſtler, hvilfe Luther ved Reformationen ogfaa beholdt 
for fit Partie. Han figer felv, at fun te Geiſtliges 
Uvidenhed paa den Tid, har formaast ham til i denne 
Henſeende at blive ved det Gamle, fordi der fandtes de 
fleſte Doftiller over diffe Terter. Den reformeerte Tir: 
Fe tilſtod derimod frar fine Præfter Frihed at vælge Tex— 
fer ved det offentlige Foredrag, og felv i den lutherſke 
Kirke har man i de nyere Tider ſterkt nof følt Mangler⸗ 
ne i hiint gamfe Pericopevalg, til liturgiſt at foreſtrive 
nyvalgte Afſnit eller Texter, hvilket alerede i Slutnin⸗ 
gen af det 18de Aarhundred fandt Sted i Danmark, 
Wuͤrtemberg, Baden og nogle ſmaae tydſte Stater og, 
paa Reinhards Tilffyndelfe, for Aarene 1810 og 1811 
ogſaa i Kongeriget Sachſen. Ved Gjenindførelfen af 
de gamle Pericoper 1812 i Sachſen ere nogle uhenſigts— 
mesſige udeladte og i den nye ſachſiſte Agende mere frugt— 
bare ſatte i deres Sted. Hvorvidt forreſten denne, den aand⸗ 
rige og i Bibelfortolkning øvede Præft, viſt nok befværs 
lige Pericopetvang eller den kirkelige ForfErift at prædike 
over beſtemte Terter, overhoveder bør affaffes , lader 
fig ei ler afgjøre, Endnu giveg der Preſter nok, ſom 
denne, med Proteſtantismens Aand viſt nok overeens⸗ 
ſtemmende, Forholdsregel kunde fætte i Forlægenhed 
og forlede til Misgreb, og blandt alle til ſammes Udfs—⸗ 
relfe foreflagne Modificationer, ſynes den Indretning, 
at Præfterne hvert Mar eller Halvaar indſendte ſelvvalg⸗ 
te Terter til Geiſtlighedens Forefatte for at præfe over de 
ſaaledes antagne eller i de forkaſtedes Sted foreflagne, 

bedſt at raade Bod paa de ſtedfindende Betenkeligheder. 
IJden ratholffe Kirke gjelde endnu de gamle Pericoper 
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uforandrede for Alteret ſom Beſtanddele af Liturgien, 
dog er den ſterre eller mindre Frihed i Texternes Valg 
afhengig af Biffoppernes og deres Vicariers Liberalis 
tet og Connivens. 

AN — ——55 

Perignon (D, €.) er fodt i Toulouſe, tog Deel i 
Revolutionen og var Fredsdommer i Moutach, da han 
1791 blev udnævnt til Deputeret for Dvres Garonne 
Dep. ved det lovgivende Corps. San traadde derpaa é 
Krigstjeneſte, gjennemfloi de lavere Grader og førte 
1793 og 1795 Overcommandoen over Pyreræer: Abe 

meen. Her flog han Spanierne ved la Jouguiere, St. 
Sebaſtian de la Mouga og Escola. Citer Freden med 
Spanien 1795, blev han ſendt ſom Gefandr til. Madrid, 
og undertegnede den igde Auguſt 1796 Forſvars⸗ og 
Angrebsfordraget mellem Frankerig og Spanien. 1797 
blev han ſerdt til Armeen i Italien, commanderede 
ved Novi den venftre Floi og blev, ved fine tappre Be⸗ 
ftræbelfer for at dekke Armeens Tilbagetog, ſaaret og 
fangen. 1301 blev han Senator; 1804 erholdt han Bor⸗ 
deaux's Senatorie. Samme Aar blev han og Præfident 
for Opre⸗Garonnes Valgeollegium og fort dervaa Mar— 
ſchal af Frankerig. 1806 blev han Generals Gouverneur 
i Parma og Wiacenza og fif 1808 Commando i Neapel, 
hvor han blev til 1813. Ludvig 18de optog ham med 
Udmarkekſe og gjorde ham til overordentlig Commifjær 
for den forſte Militerdiviſion, Ridder af St. — 
ordenen og Pair af Frankerig. 

Perikles, cen af Grakenlands beromteſte Stats⸗ 
—mend, i hvis- Tidsalder: den graſte Videnſkabs og 
Kunſts hoieſte Blomſtren fandt Sted, var føde i Athe⸗ 
nen og en Søn af den, ved Seieren ved Mykale over 
Perſerne, bekjendte Feldtherre Fantippué, Han erholdt 
en liberal Opdragelſe, ſom den var brugelig blandt de 
fornemme Athener. Blandt hans Lærere vare ogfaaen 
vis Damon, ſom under Skin af at lære ham Muſik, 
undervifte ham i Politik. En anden af hans Lærere var 
den bersmte Philoſoph Anaxagoras, i hvis Leretimer 



han blev befjendt med Naturens Phoenomener og derved 
befriet fra Almuens Frygt og Overtroe. Han nød ogſaa 
Underviisning af Zeno fra Cira, en berømt Philoſoph 
og ſtor Meſter i Disputerekunſten. Under faa udmærker 
de Lærere erhvervede han fig, ved ftore naturlige Anlæg 
og en gjennemtrængende Forftand, en Hoihed i Tanke⸗ 
Maade og Styrke i Characteer, hvorved det lykkedes 
ham en lang Tid at udøve næften uindſtrenket Herres 
Dom over et Foik, der var vanſteligere at beherſte end 
noget andet, Perikles var ved fine Familieforhold for— 
Bunden med Ariſtokratiet; men deels, formedelſt den 
Iverſyge, hvormed den ſtore ob betragtede dette Wars 
tie, i hvis Hænder ben egentlige Statsmagt lage, deels 
fordi den hoieſte Plads blandt Adelen alerede var & Cis 
mons Befiddelfe, holte han fig i Begyndelſen borte fra 
Statens Anliggender, og tragtede derimod efter Folke— 
partiets Yndeft og Tillid, Den Opforſel, han viſte, var 
aldeles modſat den, Cimon iagttog, Denne vifte fig 
glimrende og ſelſtabelig, hiin derimod undgik alle Gieſte⸗ 
budde og offentlige Forlyſtelſer; han hverken modtog 
eller aflagde Beſog, viſte ſig aldrig offentligt uden i Pry⸗ 
taneum og i. Folfeforfamlingen og opførte fig allevegne 
med Alvor og Værdighed. Da han et var Medfem af 
Areopagus, beftræbte han fig før at fvæffe ſammes Ans 
feelfe, og fif fin Ven Ephialtes til at væfte Folkets Jvers 
ſyge mod denne Ret og udvirke et Decret, der overdrog 
andre Domſtole de flefte Stridigheder, der før bleve une 
derføgte og afgjorde for Areopagus. Hans Veltalenhed 
var ophøiet, underfuld og kraftig, og han forſtod at 
virke faa mægtigt med den, af man fagde, han tordnede 
og lynede i fine Taler Med ſtor Omhyggelighed undgik 
han alt hvad der kunne mishage Folket, og, ſtjondt han 
ſtrev fine Taler før han holdt dem, faa ſyntes det ham 
dog ſandſynligviis ei overeensſtemmende med Forſigtig— 
hed, fiden at gjemme dem. Den Taalmodighed, hvors 

— med han forftod at taale Fornermelſen, var fordeelagtig 
for hans Stræben efter Høihed. Som et Exempel paa 
dette Herredom over fine Følelfer, fortælles, at, da ban 
en Aften, han gif fra Folkeforſamlingen, blev ledſaget 
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hjem af en ſimpel Borger med Skjeldsord, ſkal han have 
befalet en Tjener at tende en Fakkel og lyſe Borgeren 
hjem. Da Folkepartiet havde bevirket Klage imod Cis 
mon, blev Perikles udnævne til eemaf Dommerne. Han 
opførte fig imidlertid hev med meget Maadehold og talte 
om fin ſtore Medborger med den tilbørlige Agtelſe. 
Hans Medbeklers Forviisning aabnede endeligt hans 
æraierrige aner en frie Matk. Da Cimon havde bes 
ſpiiſt og flædet mange blandt Folket, drev Perikles det 
igjennem, at de Trengende underſtottedes af den offent⸗ 
lige Stat. J den Krig, fom udbrød 453 før Chr. 
Fodſel mellem Athenerne og Lacedemonierne, udfatte 
Perikles fig i det ulykkelige Slag ved Tanagra for de - 
ſtorſte perſonlige Farer, og gjorde fort derpaa et heldigt 
Angreb paa Peloponnes med en Flaade og en lille Hær. 
For at ſmigre Folket, der onſtede Cimons Tilbagekomſt, 
foreflog han ſelv en Folkebeſſutning, hvorved Cimon 
blev tilbagekaldt; men hemmeligt ſtal han ved fin Soſter 
have truffet en Overeenskomſt med Cimon, i Følge bvils 
ken Overanførfelfen -over Tropperne fulde overlades Cis 
mon, men Styrelfen af Statsanliggenderne hjemme 
tilfalde Perikles. Men ved Cimons Dod blev han fulde 
kommen Herre i Athenen, thi ſtjondt det ariftofratiffe 
Partie modfatte ham Thucydides, Meleſias s Søn, en 
Elægtning af Cimon, faa var denne dog Perikles ei voren 
nok til at blive ham farlig. - Perikles's Overlegenhed 
ſees af Thucyhdides's egen Yrtring om deres Strid: „Om 
Jeg og fafter ham til Jorden," ſagde denne engang til 
den ſpartanſte Konge Archidamus, faa figer han dog», 
at han aldrig er kaſtet om, og overtaler felv Tilſtuerne, 
fil af trog ham,“ Stedſe var Perikles betenkt paa at 
ſyſſelſette Folkets Opmærffomhed, enten ved at udfende 
nye Colonier eller ved krigerſte Koretagender. Ved be 
ſtore offentlige Verker, han lod opreiſe, ſmigrede hau 
Athenernes Foffænaelighed, da han derved forſtionnede 
Deres Stad og ſyſſelſatte tillige en Mængde Arbeidere og 
Kunſtnere. For at kunne beftride Omkoſtningerne ved 
diſſe fore Foretagender fod han Grakenlands faelleds 
Skat bringe fra Delos til Athenen og vidſte af retfar⸗ 
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biggjøre denne Trolsshed, ved den Erklæring, at, da 
diffe Penge vare hævede til Forſvar imod Barbarerne, 
men Athenerne blot. ve) deres egne Anſtrengelſer havde 
opnaaet dette Miemeed, havde de øvrige Forbundne ins 
gen. videre Ret til at fvørge om Pengenes Anvendelſe. 
Hans perſonlige Retffaffenhed i alle Pengeanliggender 
var hævet over enhver Mistanke, hvorpaa der anføres et 
mærfværdigt Exempel. Under en. Erpedition tzod Cus 
boea faldt Lacedemonierne ſom Megarenſernes Bunds— 
forvandte ind i Attica. Perikles vidſte år afvende Ane 
grebet ved at beftiffe den fpartanffe Konges Formynder. 
Da han. fiden aflagde Regning angav han 10 Talenter 
tilen hemmelig, men nyttig Udgift, og Athenerne fode 
fig noie dermed, uden at forlange videre Forklaring. 
Da han + fortfatte Fiendtlighederne mod Euboea, 
gjorde han fig endelige til Herre af denne vigtige Pe 
(447 f. Cbr.); fort derpaa fluttede han en Vaabenſtil⸗ 
ftand med Spartanerne pga 30 Mar, For at indffræns 
fe den ſtore Hobs Magt, ſom han bidtil ftedfe mere og 
mere havde udvidet, drev han Fornyelſen af en gammel 
Lov igjennem, efter hvilfen kun en Søn af en Borger 
og en Borgerinde i Athenen, for Fremtiden Fulde gjelde 
for athenienſiſt Borger, og lod i Følge heraf fælge 5060 

Menneſter, der hidtil havde været frie, ſom Slaver. 
Denne Handling, der tillige beviſer Perikles's ſtore 
Indflydelſe, havde uden Tvivl de fleſte Borgeres Bifald, 
da deres Anfeelfe ſteeg ved Formindſtelſen af deres Ans 
tal. Vaabenſtilſtanden med Spartanerne benyttede 
Perikles til at befrige Samierne (440 f. Chr.) Til 
denne Krig ſtal han tildeels være bleven bevæget af Aſpa— 
ſia; om Grunden til denne Formodning, faavelfom om 
begges Forhold til hverandre er talt under Artiklen Afpas 
fia. Toget mod Samos, pag hvilfer Afpafta ledſagede 
ham, endtes med Øens Underkaſtelſe og Gjenoprettel⸗ 
fen af den demofratiffe Regjering. Samierne gjorde 
fort, derpaa Oprør og fordreve den athenienſiſke Beſet⸗ 
ning, men bleve paa nye bragte til Lydighed af Perikles 
efter et Nederlag til Søes og efterat deres Stad igjen 
var bleven beleiret. Ved fin Tilbagefomft holdet han é 
Athenen hiin berømte Sørgetale til Minde om de Fald⸗ 
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he, hvilken af hang Landsmænd blev optagen med faa 
megen Enthuſiasme, at Qvinderne trængte fig om ham 
og prydede hang Hoved med Krandſe. SDå endeligt 
Thucydides, i Partiernes Kamp, var bleven ; dømt 
til Landflygtighed blev Perikles's Anſeelſe enduu ftørre, 

. Indtil endelige Athenernes Jverſyge vaagnede, Da de et 
længer nærede hiint Haab, hvortil Begivenhederne før 
den peloponneſiſke Krig havde givet dem Udſigt. Nogle 
af hans Venner bleve forfulgte: hans ærede Lærer A⸗ 
naxagoras blev beſtyldt for Gudsfornegtelſe; Aſpaſia 
blev offentligt anklaget for hendes Forhold til Pe⸗ 
rikles. Han førte felv' hendes Sag, og følte fig ved 
denne Leitigbed faa rort, at han uden at tage Heu⸗ 
fyn til ſin Verdighed fældede Taarer: Han bevirfes 
de hendes Frifjendelfe, men Anaxagoras unddrog han 
fine Fienzers Angreb derved, at han under fin egen 
Ledfagelfe førte ham ud af Attica. Da Spartar 
nerne, ſom antoge fig de mindre græffe Stater, ifær 
Corinth, ſendte et Geſandtſtab til Athenen med 
Fordringer, hvis Afflag ſkulde anſees for Krigserklæe⸗ 

ring (ſee den peloponneſiſte Krig, overtalede Perikles 
Athenerne til at afſlaae diſſe Betingelſer, og ſaaledes 
udbrod den langvarige pelsponnefife Krig” Hans Op⸗ 
førfel tilſtrives af Mogle den Beſtrebelſe, "faa meget 
muligt dt fyffelfætte ſine Landsmend, for ei at give dem 
Tid til, at blive oymærffomme paa hans Fienders Klae 
ger imod ham. Sandſynligere er det dog, at Perikles, 
vildledet af fine ſtolte Begreber om den athenienſiſtke 
Republiks Hoihed og Værdighed , drev paa, at man 
Intet Fulde tilfane, ifær da hans egen Anſeelſe tillige 
derved gif til Grunde. Da Krigen begyndte i Aaret 
431 var Perikles af den Mening at Athenerne ſtulde 
opgive Landets Forfvar og vende deres hele Opmarkſom⸗ 
hed paa Stadens Befæftelfe og Flaadens Udruſtning. 
Fan [od derfor, da Overcommandoeñ blev ham overdra⸗ 
gen, Spartanerne og deres Bundsforvandtes overlægne 
Hær, trods Athenernes Knurren, trænge frem til, Acharnaͤ 
i Attica; men han ſendte pan famme Tiden betydelig Flaa⸗ 
de til Kyfterne af Peloponnes , til Locris og Xgina, 
hvilken dobbelt hævnede de i Attica foretagne Plyndringer. 
Efterat Peloponneſierne havde trukket fig tilbage, gjore 
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de han ſelv et Indfald i Megarenſernes Sand, hvile 
vare en Medaarſag "til Krigen. Ved Slutningen af 
dette Feldttog holdt han med henrivende Veltalenhed en 
Tale over dem, der vare faldne i Fedrenelandets Tjene⸗ 

fie. Neſte Aar udbrød den mærkværdige Peſt i Athenen, 
der "anrettede faa ſtrakkelige Ødelæggelfer, at Perikles 
behøvede ſin hele Kunſt for at vedligeholde Modet hos 
fine Landsmemd og fig. ſelv. Fer at ſyſſelſatte deres 
Opmarkſomhed gjorde han en ftor Udruſtning og ſeilede 
dermed til Epidaurus; men Dødeligheden blandt. hans 
Tropper hindrede ham i at udføre noget af Betydenhed. 
Han vendte tilbage med ringe Mandſkab eg maatte fans 
de, af det var umuligt at indgyde de modlsſe Athener 
nogen Tillid. Han miftede Commandoen, og maatte, 

- Aden at man funde lægge ham noget til Laſt, betale en 
Pengemulct. Kort derpaa kaldte Folket ham med fame 

me Letſind tilbage i Spidſen af Forretningerne og tilſtod 
ham en ftørre Magt end han nogenſinde før havde beſid⸗ 
det? Wen nt, da Sorger for Staden ſyſſelſatte ham 
fan mangehaande, traf tillige huuslige Sorger ham for 
at neddgsig hans Wand. Hans ældde Søn, Lantbipvus, 
fom havde levet i Uenighed med ham, døde af Peſten, 
denne bortrev ogſaa hans Søfter, famt mange andre af 

hans Slegtninge og Venner; tilſidſt døde ogſaa Para⸗ 
lus, hans eneſte endnu tilbageblevne Søn af hans førfte 
Egteſkab. Dette Uheld aftvang ham Taarer. For at 
trøfte ham, tilbagekaldte Athenerne hans egen Lov mod 
halvbyrdige Børn, og faaledes fif han fin med Aſpaſia 
avlede Søn indført paa Borgerliſten. Men hans Kraft ” 
war fnæffet. Han henfalde i en fnigende Sygdom, der 
hentærede hans Legeme og hang Aand. Han døde i den 
87de Oihmpiade, 429 Aar f. Chr. Da han laae paa 

" det Yderfte, og intet Livstegn vifte fig hos ham, omtalte 
hans Venner, ſom flagende omgave hans Leie, hans 
ftore Bedrifter; han reifte fig nu pludſeligt og ſagde 
til dem: „J diffe Ting ere andre min Lige, men det 
regner Jeg mig til færdeles Berommelſe, at aidrig-nos 
gen Borger er bragt i Sorg for min Skyld.“ — Athenen 
tabte i ham fin meeſt udmerkede Borger, der vel maas 

ſtee ei beſad den firengefte Dyd, men dog Sjelsſtorhed. 

A 

— 



6 Å $ ' ; . SAR sg 

— 

376 Per 

Hans Opdragelfe havde oplyſt hans Aand og hævet ham 
over hans Tidsalderé Fordomme. Hans Beftræbelfe 
var et ſtaffe fit Fedreneland Overvagten over alle græfÉe 
Stater, og virkeligt vedligeholde Athenen, faalænge 
denne ftore Borger fiod ved Roeret, den førffe Rang, ei 
blot i aandelig, men og i politiſt Henſeende. Ham 
ſtyldte Athenen fine. Fjønnefte Prydelſer, Parthenon, 
Odeum, Borgen Forſala, de. ſtore Mures talrige Sta⸗ 
tuer og andre Kunftværfer, om hvis Fuldkommenhed de 
Levninger, der endnu ere tilbage, give og noget Begreb. 
Phidias's Levetid, den HLA Fl hoieſte Bloms 
ſtren, indtraf paa Perikles's Tid. Med Perikles's 
Mavn er faaledes Begrebet om den fEjønnefte Periode 
for Atheneas Kunſt, Videnſtab og Magt forbunden; og 

om den Hebreidelfe fulde træffe ham, Ar førte Äthe⸗ 
nen til den Afgrund, hvori det maatte ſtyrte, faa ſtyldes 
ham dug tillige den Roes, at han har bidraget meget til, 
at det i aandelig Henſeende ſtedſe blev "Dronningen for 
Oldtidens. Stater og er ſelv os i ſamme Henſeende af høi 
Vetyden hed · Eg | — 
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Deriode, Ordet Periode betyder ei blot en Ord⸗ 
men og en Tidkreds og det af ſamme indfluttede Tidés 
rum; derfor deler man'et (tørre Tidstum i flere Tidsafs 
fnit, der ligeledes hede Perioder. J denne Betydning 
bruger Aſtronomen og Chronologen Ordet, hiin for at 
udtrykke Tilbagevendelfen af een og den ſamme cirkelfor— 
mige Bevægelfe, denne for at betegne en Cyclus af flere 
Aar, der bringer Aarets Kredsløb i Harmonie med 
Maaneforandringerne. Aſtronomen forftaaer derfor ved 
den periodife Maaned en Tid af 27 Dage 7 Timer 43” 
11", efter hvilfen Maanen, ved dagligt at rykke 132 

) frem paa Himmelen fra Veſten til Oſten, igjen kommer 
tilbage til de ſamme Fixſtſerner. J Chronologien kun⸗ 
de de rigtige Tidkredſe forſt findes, efterat Aſtronomien 
havde erkſendt Verdenslegemernes Bevaegelſe i deres 
gjenfidige Forhold, Derfor er de gamle Folkeſlags Chro— 
nologie meget forvirret. Grakernes beromteſte Perioder 
vare: Metons 19aarige Cyclus af 6940 Dage, efter 
hvilfen de fra Aar 432 f. Chr. forfærdigede deres aſtrono⸗ 
miffe Calendere; den i Aaret 330 vedtagne Calippus's 
Periode eller Alexanders Epoche, der indeholdt 76 Aar 
mindre end een Dag; den endnu fuldfomnere hippar⸗ 
chiſte Periode paa 304 Aar, hvilfen blot antog det tros 
piſte Solaar 6" 26 for fanat. Den af Joſeph Scaliger 

dpfundne, faafaldte julianffe Periode, en Tidkreds af 
7980 julianffe Aar, ſtulde ſammenligne de forfFjellige 
Beregninger af Chrifti Fodſels Aar fra Verdens Skabel⸗ 

. fe. Efter ſammes Forløb fornyes tillige de tre chronolo⸗ 
giffe Cysler, den 28aarige Solcyhelus, den 194arige 
Maaganecyelus og ISaarige > bage Chriſti 

— 
— 
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Fodſels Aar i Periodus Juliana er 4774. Den bruges 
ei mere, da man nu regner efter Marene før og efter. 
Chrifti Fodſel. — J Hiſtorien betegne Perioder Tids⸗ 
affnit, ſom beſtemmes ved Begivenheder, der giore Epoche, 
det er ſaadanne, ſom give en Tidsalder eiendommeligSkik⸗ 
kelſe. Univerſalhiſtorien fan fun foredrages ſynchro⸗ 
niſtiſe, efter rigtigt afſtukne Perioder, hvoraf hver ſtal 
udgjøre det rigtigt componerede Malerie af en Tidsalder 
eller Fremſtilling af der Characteriftiffe i en vis Tidsal⸗ 
der, De Gamle fortalte den almindelige Hiſtorie eth⸗ 
nographiſk, derpaa chronologiſt og annaliftifk. Leon. 
Offerhaus ordnede Univerſalhiſtoriens Stof efter Fars 
hundreder og med Affnit i hvert Aarhundred i fit Com- 
pendium Historiæ universalis c, Schröckhii L 
1778, II, 8; ligeledes Boſſuet i fin Discours sur 

- Phistoire universelle o. A. Men den Biftoriffe 
Kunſt giver den Methode Fortrinnet, der foredrager 
den almindelige Hiftorie ſaavelſom Specrialhiſtorien ef⸗ 
ter Perioder eller Tidsrum, der adffilles ved viſſe følges 
rige Begivenheder. Denne Methode er fulgt af Vols 
taire i hang Essai sur Vhistoire générale, Millot, 
Condillac, Gatterer, Schloͤzer, Remer, Eichhorn, 
Wachler og overhovedet af de fortrinligere nyere Hiſtori⸗ 
ker. Kunſten beſtaaer i den rigtige Beſtemmelſe af Pe⸗ 
rioderne efter univerſalhiſtoriſte Blik, og i Stoffets Ord⸗ 
nen efter ethvert Tidsrums Characteer. Ved Perios 
dernes Beſtemmelſe i Univerſalhiſtorien maae de Tidss 
punkter fortrinligen udheves ſom Skjelnepunkter, paa 

hyvilke, der i flere Dele af Jordkloden indtraf ſaadanne 
Begivenheder, der medførte en nye Tingenes Tilſtand. 
Men blandt Begivenhederne fortjene de Fortrinnet, der" 
ere fremfomne af gode Menneſkers Storhed. Thi ſtore 
Mændere Nationernes og Menneſkehedens ledende Stjer⸗ 
ne. Aarhundreder fryde fig i deres Glands, og talrige 
Slægter følge de nye ved dem oplyſte Baner, Enhver 
virkeligt ſtor Mand gjør Epoche i Verdenshiſtorien. 
Culturens og den borgerlige Frihess Synspunkt, for 
faavidt begge, forberededede ved Religioneftiftere og 
Lovgivere, udblomftre af Folkenes Agerdyrkning og Eien⸗ 

dom, Kunſt og Videnffab, Handel og Nationalſind, ev 
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univerfalbiftorif vigtigere end Magtens Synspunkt. 
Der gives endnu ingen Univerſalhiſtorie, hvis Periode⸗ 
indretning er biographiſt. Bredow fattede Planen der» 
til. Dog har enhver god Hiſtoriker i fin Compoſition 
ſnart meer ſnart mindre heldet til den biographiſte For—⸗ 
men af fit Kunſtverk. — Den fædvanligfte Periodeføls 
ge i Univerfalhiftorien beroer paa Inddelingen i den 
gamle, Middelalderens og den nyere Hiftorie, Si 
Chriſti Fødfel, men Oprindelfen af de paa det romerſte 
Riges Ruiner og af Folfevandringen dannede Folkeſlag 
og Stater adſkiller den gamle Hiftorie fra den nye. — JF 
denne adffilles Middelalderen fra den nyere Tid ved Ops 

dagelfen af Soveien til begge Indierne, og den paa Aan⸗ 
dernes videnſkabelige Fremilen følgende lyſere Tilſtand 
i det europeiſte Folkeſamfund. Columbus og Cook fats 
te Curopa i Verdens Middelpunkt; dette danner den 
nyere Hiffories Omfang og Indhold. De enkelte Pe— 

rioder, hvis Baſis er den eiendommelige Form, der ar gi⸗ 
vet en vis Tidsalder ved ſtore Mend, findes forſtjelligt an⸗ 
givne hos Hiſtorieſtriverne. Her fremfættes følgende, Den 
alierældftet Tid (die Urzeit) eller Hiftorien om Jorden 
før Syndfloden, er et tomt Blad i Hiftorien; dog er 
Jorden felv en Hieroglyphe, ſom Phyſikerne tyde og før 
ge at forene med de moſaiſke Efterretninger. Den førfte 
Periode begynder derfor efter Syndfloden og omfatter de 
mytbhifE-hiftorifeTider til Moſes og Cadmus 1500 Aar 
før Chr. J den anden Periode, der omfatter 10 Aar⸗ 
hundreder udgaaer Hiſtoriens Lys af Heltetidens Sagn. 
Zoroaſter opiyſer Mellemafien; den homeriſte Stjer⸗ 
ne gaaer op over Europa og Solon legger Grunden til 
Græfernes Frihed og Cultur. Med Aceret 500 begyn⸗ 
der den tredie eller Curopæernes førfte Tidsalder. Af⸗ 
gjørende for vor Verdendeels Uafhængighed. blev Ops 
-Brændelfen af Sardes Aar 500, og afgjørende for Sta— 
ternes Skjebne overhovedet Dictaturet i Rom, der. op⸗ 
kom paa denne Tid. Perikles og Sokrates give dens 
ne Tidsalder Navn, hvilfen Aaret 300-fFiller fra den 
fjerde Periode. Thi i Aaret 301 faldt Alexanders 
Univerfalmonardie ſammen paa een SS ved Ipſus og 

2 
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deeltes tre Verdensdecle, og i Rom faſtſatte den 

pgulniffe Lov borgerlig Lighed.  Menneffeheden, til 
hvis Almeenhed i Euroba Sokrates vakte Ideen, gien⸗ 
nemvandrede en lys Bane fra Pythagoras's Skoler i 
Stot⸗Grakenland 500, indtil Stiftelſen af den ſtoiſte 
Skole ved Aar 300. Saaledes blev Europa Hjertet i 

Verdenshiſtorien. J den fjerde Periode undertvinger 
Rom Italien, Carthago og Gräkenland og beherſter 
Verden. J denne levede Cæfar. Men forſt efter 
Auguſts Dod (14 Aar efter Chr.), umiddelbart ef⸗ 
ter det romerffe Verdensherredoms Fuldendelſe traad⸗ 
de een Eneſtes Tyrannie i Frihedens Sted. Med Tis 
ber, der var en Skjendſel for Menneffeheden frem» 
traadde ogſaa Jeſus Chriftus. Saaledes begynder den 
femte Periode. Fra Aar 14 til 756 ryfter Roms 
Storhed og Roms Fald den befjendte Jord. Antoniner⸗ 

ne og Attilaerne, hvilfe Modſetninger! Muhamed, Ori⸗ 
entens ftørfte Meteor! — Men førft Pipin den lille af⸗ 
gjør Roms lindergang ſom Cæfarernes Stad. Deres 
Skygger dvæle endnu blot ved Bosparus; Rom bliver - 
Kirkens Stad. Ct nyt Univerfalmonardie, nemlig 
Meningens begynder; tillige fuldbyrder Orienten et tre— 
dobbelt Verdensherredom, Vaabenernes, Meningens 
og Kundſkabens i Abbaeſidernes Kalifat. Derfor aab: 
ne Pipin, Paven og Harun den retfærdige (al Raſchid) 
den fjette Periode fra 756 til 1096. Carl! den ftore 
ryſter og ordner Europa. Underligt lyſer Arabernes 
Aandscultur i den ſtolaſtiſte Middelalders Morke, dog 
bliver Orienten adſkildt fra Occidenten. Men med den 
fyvende Periode, Korstogenes Tidsalder fra 1096 — 
1315, bliver alt anderledes, Hiſt, i Kalifernes Sa— 

de, fremſtrider Raaheden med Seldſchuckernes Baabens 
deſpotismus, hvilken Mogoleren og den osmanniſtke 
Tyrk fordriſter fig til at bringe over til Europa. Her 
udfolder Ridderffabeté og den romantiſke Poeſies fine. 
Blomſt fig. Tillige fremblomſtrer Handelen i Italien 
og Tydffland og med ſamme Srædernes ca de helvetiſte 
Bierges Frihed. Pavernes Statskunſt feirede over der 
verdslige Magt, indtil denne ved Slutningen af Perio⸗ 
den igjen føger at hæve fig, underſtottet af den romerſke 
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Ret. Derved forberedes den ottende eller Mediceer⸗ 
nes Tidsalder. J denne Periode fra 1315 til 1519 
antændes den europæiffe Verdensgands Mod ved Kun⸗ 
ftens og Videnffabené Lys. Det regjerer paa Verdenss 
havet: dog formorkes diſſe Aarhundreders Glands ved 
Osmannernes vilde Triumpher og adſkillige Fyrſters 
lumſte Politik, hvorfor Grekenland og Italien bleve 
Offre. J den niende Periode, fra 1519 til 1648, 
flammer Kampen mellem Ret og Vold, det Guddemmes 
lige og det Menneſkelige. Frihed i Troe fjæmper med 
Jeſuitismus og Folkenes Statéret med Kongernes. Vils 
kaarlighed og Lidenaber. I denne Kamp knakkes 
Tydſtlands Nationalkraft. Siden nedtryffes Europa, 
der uden Kjerne og Middelpunkt har tabt fin fafte Liges 
vægt, afde ftaaende æres Byrde og Frankerigs Statés 
funft. J den tiende Periode, fra 1648 til 1740 her⸗ 
ſte franſt Sprog, franfe Skikke og franffe Vaaben i 
Europa. Mod dette Herredom optræder Storbrittani— 
en, og i Rusland vakkes det flaviffe Folks Aand ved eur 
ropæiffe Lysgniſter. — Tydſkland ftiller fig paa nye, hæs 
vet ved Frederik og Joſeph og ved Aands-Fremſtridt, 
felvftændigt mellem Veſten og Norden. Dette er den 
ellevte Tidsalder fra 1740 til 1790. Det veftlige Cus 
ropa ældes, Norden udøver under Catharina overmodigt 
fin Ungdomskraft, og det fvie Amerika trader driftige 

og forftandigt frem mod det forfængelige, ftolte og overs 
modne Curopa. J den tolvte Periode ſtyrtes Tinge⸗ 
neg gamle Orden fammen i Europa. Frankerig forvils 
des og ryfter hele Curopa. England herffer paa Havet. 
Spanien haandthaver fin Selvftændighed med Kraft, og 
gisr i Forening med Rusland, Tydſkland og England 
Ende paa Frankerigs Overmagt. Dog virfer Ideens 
Almagt endnu mægtigere i denne Henſeende; og en nye 
Periode fremlyfer for vore Mine. I denne fpiller det 
ſtandhaftige Spanien igjen en ftor Rolle. Inquiſition og 
Deſpotie tilintetgjøres, — J denne Periodefolge ſtaae 
tolv forſtjellige Grupper i de Handlendes forreſte Rakker, 
ſom deres Tids Heroer og Dannere. I. Noah, Abra⸗ 
ham, Moſes, Cecrops, Cadmus; II, Zoroaſter, Hos 
mer, Lycurg, Solon, Pythagoras, Confucius, Cyrus, 
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Brutus; III. Leonidas, Themiſtokles, Cimon, Epa⸗ 
minondas, Herodot, Perikles, Sokrates, Timoleon, 
Alerander, Camillus, Decierne; IV. Philopoemen/ 
Hannibal, Cato, Scipioerne, Polybius, Mithridates, 
Cæfar, Cicero, Virgil, Livius, Agrippa, Hermann, 
Odin, Johannes, Auguſtus; V. Chriſtus, Apoſtlerne, 
Trajan, Antoninerne, Plutarch, Tacitus, Conſtantin 
den ſtore, Theodoſius, Arius og Athanaſius, Osfian, 
Alarich, Attila, Theodorich, Beliſar, Muhamed, 
Carl Martel, Bonifacius, Pipin, Ivar Vidfadme; 
VI. Carl den ſtore, Harun al Raſchid, Alfred den ſtore, 

Henrik 1fte Fuglefenger, Gorm ten Gamle, Harald 
Haarfager, Knud den ſtore, Robert Guiscard, Wil⸗ 
helm Erobreren, Wladimir den ſtore, Gregor 7de, Val⸗ 
demar den ſtore, Abſalon; VII. Gottfried af Bouillon, 
Bernhard af Clairvaux, Henrik Dandolo, Ludvig 
9de, Herman af Salza, Innocens 3die, Frederik 1fte 
og 2den, Valdemar Seier, Saladin, Oſchingischan, 
Rudolph af Habsburg, Philip den ſmukke, Osman, 
Stauffacher, Fuͤrſt, Meſchthal, Tell, Wolfram von 
Eſchenbach, Dante; VIII. Cosmus og Laurentius af 
Medici, Beſſarion, Leo ode, Betchthold Schwatz, 
Waldemar Atterdag, Margrethe, Timur, Iſmael Sos 
fi, Babur, Muhamed 2den, Jean Waſiliewitſch, Hen⸗ 
rift Navigator, Vaſco de Gama, Albuquerque, Colum⸗ 
bus, Magellan, Cortes, Ferdinand den carholffe, Iſa⸗ 
bella. Rimenes, Wielif, Hug, Petrarca, Laurentius 
Valla, Guttenberg, Reuchlin, Macdiavelli, Maximi⸗ 
lian ifte, Rafael, Duͤrer; IX, Carl ste, Frants iſte, 
Soliman, Moritz af Sachſen, Guſtav Waſa, Chriſti⸗ 
an den 2den — Luther, Zwingli, Calvin, Melanch— 
thon, Erasmus, Copernicus, Arioſt, Taſſo, Ignatius 
Loyola, — Henrik 4de, Eliſabeth, Wilhelm af Oranien, 
Chriſtian 4de, Guſtav Adolph, Richelieu — Camoens, 
Baco, Shakeſpeare, Kepler, Tycho Brahe, Hugo Gros 
tius, Corneille, Galilei, Opiz; X. Cromwell, Frede⸗ 
rik Wilhelm den ſtore, Carl Guſtav, Ludvig 14de, Col⸗ 
bert, Wilhelm 3die, Peter den ſtore, Eugen af Savoy⸗ 
en, Marlborough, Walpole, — Aureng Zeb, Nadirs 
Schah, Kanghi, — Guericke, Huygens, Racine, Mo⸗ 
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liere, Milton, Newton, Leibnitz, Fenelon, Holberg; 
XI, Frederik 2den, Maria Therefia, Joſeph 2den, 
Wafbington, Franklin, Catharina 2den, Chatam, 
Pombal, Kaunitz, Potemkin, Hyder Ali — Cook, 
Niebuhr, Voltaire, Rouſſeau, Montesquieu, Buffon, 
Winkelmann, Leſſing, Lavoiſier, Herſchel, Klopſtock; 
XII. Mirabeau, Siceyes, Carnot, Napoleon, Moreau, 
Touſſaint, — Pitt, For, Nelſon, Wellington, Caftles 
reagh, — von Stein, Bluͤcher, Hardenberg, Erkehertug 
Carl, de la Romana, Kant, Forfter, Gibbeon, Herder, 
Schiller, Wieland, Goͤthe, Alexander von Humboldt, 
Olbers, Gauß, Heeren, Peſtalozzi, Campe, Mozart, 
Haydn, — Muſtapha Bairactar, — Kjen Long. 

Periode betegner og i Chronologien det ſamme ſom 
Cyklus (ſee denne Art. anforte Periode) og til de der kan 
man endnu tilfoie den romerſte Skatteperiode eller In⸗ 
dictionscyklen, en Periode af 15 Aar, hvis Oprindelſe 
ei er rigtigt befjendt, og hvoraf Paaffedagen i den førfte 
ſettes paa tre Aar før Chrifti Fodſel. Det Tal, fon 
angiver Aaret af denne Periode kaldes Romerſtattetal⸗ 
let eller Indiction. Den julianffe Periode af 7980 
Aar er et Produkt af Tallene 28, 19 og 15 eller Sols, 
Maanerog Indictionseyflen. Efter 28 Gange 19 eller 
532 Aar vender Nye⸗ og Fuldmaane i ſamme Orden til⸗ 
bage paa ſamme Maanedsz og Ugedag i den julianfe Cas 
lender. Denne Periode kaldes den ftore Paaſteperio⸗ 
de, eller den victoriniſte eller dion yſiſte eller og dios 
cletianſte Periode. Metons Periode er den I9aarige 
Maaneperiode, der forbedredes af Calippus, og ſom 
calippiſt Periode bragtes til 4 Gange 19 eller 76 Aar. 
Hipparchus tog den metonffe Periode 16 Gange eller 
den calippiffe fire Gange og gjorde deraf en Periode af 
304 Aar. Den jødiffe Hiftorieffriver Joſephus taler 
ogſaa en 600 aarig Periode, ſom han falder er ftort 
Aar. ; 

Periode (greſt Periodos, lat. Periodus, ambi- 
tus verborum) kaldes, i Læren om Stilen, en Rakke 

; * 
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ſammenhangende og til et fEjønt Hele forenede Sætnins 
ger. Ariſtoteles's Forklaring, hvorefter den er en, i 
fig felv begyndende og endende Tale, er gsienfynligen for 
vidt udftraft, thi da vil enhver ſimpel Sætning uds 
gjøre en Periode, hvilket ei alene modfiger Ordets ety⸗ 
mologiffe Betydning (i det græffe en Bei omkring), men 
og de andre gamle Rhetorers, fom Ciceros og Quin⸗ 
tilians, nøiere Forklaringer. Ifolge diffe fremfommer 
en Periode ved Udvidelſen af ſammenſatte og uddannede 
Satninger, naar man til ſammes Oplysning eller nøies 
re Beſtemmelſe tilføier de nødvendige Bis og Mellem 
fætninger, dog ſaaledes, at de ordnes og forbindes til et 
ſtjont forholdsmægfigt Heelt. Satningernes almindelige 
logiſte Forhold vende ogfaa tilbage i Perioderne, og lige⸗ 
fom hine ſnart betegneenSammenligning, fnartetforfold 
mellem Aarſag og Virkning, ſnart en Betingelſe, fnart en 
Modſetning, faa ere ogſaa diſſe fnart comparative, ſnart 
caufale, ſnart conditionale, fnart adverfative ꝛc. Hvordan 
de nu og kaldes, ſaa maae de anbefale ſig Forſtanden ved 
grammatiſk og logiſt Rigtighed og Skjonhedsfolelſen 
ved en behagelig Rhythmus. Jo vanſtkeligere det nu i 
og for fig felv er paa engang at overfee et ſtorre Antal 
med hinanden forbundne Foreftillinger og jo hyppigere 
Ledenes Indvikling i en Periode fan foranledige. Tvety⸗ 
digheder og Mørke, faa meget omhyggeligere maag man 
i deres Dannelfe beflitte fig paa Klarhed, fom desudener 
den førfte Fordring ved enhver ſtiliſtiſt Fremſtilling. 
Folgeligen maa forſt og fremmeſt alt det udelades, der 
ei ftaaer i nogen indvortes og nødvendig Forbindelſe med 
Hovedtanken. Thi alt hva der ſom fremmedartet Deel 
trænger fig ind og faaledes forſtyrrer Eenheden, adfpres 
der Opmaerkſomheden og vanſkeliggjor derved Forſtaae— 
ligheden. Kor meget Ligeartet derimod, fammentrængt 
paa eet Punkt, trætter Hukommelſen; det ev derfor vide⸗ 
ve nødvendigt, aft Perioden, med Henſyn til dens Længe 
de holder fig inden viſſe Grendſer. Noiagtige Grændfes 
linier funne dog her ei træffes. Den Regel, Cicero giver, 
at Perioden ei maa overſtride Længden af fire Hexame⸗ 
tre, tilfredsftiller lige faa lidet ſom en anden, at den fun 
maa være faa lang, at man, uden Stemmens Svæffels 

* 
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fe fan udtale den i eet Aandedret. Er den blot forres 
ften rigtigt bygget, Faffer den desuden Stemmen Hviles 
punkter nof, og indeholder den, ſom ovenfor er erindret, 
fun eensartede Foreftillinger, faa vil det ei falde en øvet 
Leſer vanſkeligt, at følge med, og ved Begyndelſen af 
Cfrerfætningen levende foreftille ſig Forſetningens Idee⸗ 
rakke. Et fort, fammentrængt Udtryk hører uſtridigt 
til Fortrinnene ved en ſtjion Skrivemaade overhovedet, 
og Perioden bor ogſaa lade alt Overflodigt blive borte. 
Wen Sparſomheden maa ei udarte til Karrighed, og 
denne Feil er lige faa forfaftelig fom Ødflen med Ord. 
Kun alt for ofte er det, man falder Præcifion i Udtryk⸗ 
ket, Kunſtlerie, et fjelden dannet efter fremmede Sprogs 
Eiendommelighed. Det fan vare godt og overeensſtem⸗ 
mende med et Sprogs Mand, ved Optagelſen af een eller 
anden fremmed Eiendommelighed at ſtaffe det hvad det 
endnu fan mangle i Kunſt eller Værdighed, men det maa 
derved ei tabe fin Selvſtendighed, heller ikke maa, ſom 
faa ofte er Tilfældet, Tydelighed og Lethed i Fremſtillin— 
gen derved forſommes. Jovrigt fan man endnu anføre 
følgende Regler for Periodebygningen: 1) Hovedfores 
ſtillingen maa fættes ſaaledes, atden træder frem for de 
Bvrige, medens de andre Biforeftillinger knyttes til dene 
ne, t Forhold til deres ftørre eller mindre Vigtighed. 
2) Der bør finde et vift Forhold Sted mellem Forſet⸗ 
ningen og Efterſetningen. 3) De underordnede Sat— 
ninger, hvoraf enhver ſtedſe ſtal tjene til nærmere Be⸗ 
ſtemmelſe af den umiddelbart foregaaende, bør ei ungde 
vendigen forfleres. 4) J Anordningen af de enkelte For 
veftillinger maa en vig Følge eller Fremſtriden fra det 
mere Ubeftemte til det mere Beſtemte, fra det Svagere 
til det Stærfere, fra det mindre Vigtige til det Vigtiges 
re finde Sted, faa at det Stærfefte og meeſt Betydnings⸗ 
fulde ſpares til Slutningen. Men det er ei nof ar Pe—⸗ 
rioden tilfredsftiller Forſtanden, ved de enkelte Foreftile 
lingers henfigtsmæsfige Forbindelfe, den ſtal og behage 
Hret. Sammes Leed maae derfor forbindes med hver» 
andre efter toniſte Love, ſaaledes at de i deres Forbindels 
fe frembringe et behageligt Indtryk paa Hørefandfen. 
Derfor maa allerførft alle faadanne Ord undgaages, der 
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ſtode Øret paa een eller anden Maade (Lov for Euphoni⸗ 
en). Vocaler og Confonanter maae vælges og omhyg⸗ 
geligt blandes med Henſyn til Vellyden, hele Ord maae 
udføges med ſamme Omhyggelighed og forbindes til et 
vellydende Heelt. Men, hvor Valget ei er frit bør 
man i det mindfte føle et blødere, behageligere Ord til 
det haardere, mere ſtodende. Men fremfor alt maa 
man ved en fornuftig Blanding af lange og forte Ord 
frembringe et viſt Forhold, der, ligelangt fra Uregel⸗ 
mæsfighed og ſtedſe tilbagevendende verſeagtig Jevn⸗ 
maal, holder: Middelveien mellem begge (Lov for Eu⸗ 
rhythmien). Rhythmus eller Numerus er det ſamme 
for Proſa ſom Verſemaal er for Poefien. Kun faa als 
mindelige Regler kunne opftiles for ſamme, og deres 
Anvendelſe paa enkelte Tilfælde maa overlades Enhvers 
ſunde Horelſe og rigtige Folelſe. Hvad ovenfor er ſagt om 
det rigtigeForhold (Symmetrie) mellem en Periodes ens 
Telte Sætninger, gjelder ogfaa med Henfyntil Numerus. 
En alt for fort Efterretning efrer flere og lange Forfæte 
ninger ftøder Øret, ligeſaavel fom en fort Forfætning 
hvorpaa følge uforholdsmeſſig lange CEfterfætninger, 
Begyndelſen af en Periode fEal vekke Opmarkſomheden 
for fig; derfor maa man hertil anbefale ſaadanne Ord, 
der fylde Øret og tvinge det til at dvæle, ſom den førfte 
Pæeon (— Janicur a majore (—— + >), 
den tredie Epikrit (— — > —) og nogle andre. Slutnin⸗ 
gen ſtal ſtaffe et faſt Hvilepunkt og tillige tilfredsſtille 
Hret ved en fuld Lyd. Følgende Fødder paſſe fig ifær 
til ſamme: den fjerde Pæon (+ + > —), fom vifer det 
omvendte Forhold af den førfte Pæon, Amphibrachen 
(> — V), Antibacchius (— — C), Dactylus⸗ Sams 
bug (— —, Ditrodgys (— + — VV), bedt 
eet Ord, og Dactylo⸗Trocheus (- 4 + — VV), hvils 
ken fidfte dog bør bruges med Forfigtighed for dens hexa⸗ 
metriffe Falds Skyld. — En efter ovenanførte Regler 
dannet Periode faldes afrunder ; den modſattes den fans 
tede, flæbende. Hos intet Folk er Periodebygningen 
uddannet til en ſaadan Fuldkommenhed, ſom hos de 
gamle Græfer, hvilet de deels ſtylde deres Skionheds⸗ 
ſands, deels den hyppige Anledning til at tale offentlige, 
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deels og fornemmeligt Aanden i deres paa Participier og 
vellydende Endelſer og Ord ſaa rige Sprog. Romerne 

. efterlignede dem og befad i deres Cicero en kunſtig Peris 
odebygger, der baade var Lærer og Monſter. 

Perioſteum, Bens eller Knokkelhud. 

Peripatetiſt eller ariſtoteliſt Philoſophie. Ari⸗ 
ſtoteles, fodt i Stagira i Thracien Aar 384 før Chr., 
nød i tyve Mar Platos Underviisning. J Aaret 343 
overdrog Kong Pbilip af Macedonien ham fin femtenaas 
rige Sons, Alexanders Underviisning, hvilken han 
forſt forlod efter dennes Thronbeſtigelſe 335, for igjen 
at begive fig til Athenen. Her undervifte han i Lyceums 
Haver i det han fpadferede frem og tilbage med fine Dis 
ſciple. Af denne Omftændighed fik hans Skole Navn af 
den peripatetiſte. De Forfølgelfer, hvis Offer Sofras 
tes var bleven, traf ogſaa Ariſtoteles, efter hans Beſtyt⸗ 
ter, Alexanders Død. Han undgik famme ved Flugten 
(323) og begav fig til Chalcis hvor han døde eet Aar ef⸗ 
ter. Af hans talrige SÉrifter ere de flefte tabte; de, 
der ere tilbage, afhandle deels Logik, deels Rhetorik og 
Poetik, deels Phyſik i hiin Tids Betydning, deels Ethik 
og Politik. Ariſtoteles inddeelte efter den Tids Skik 
fine Diſciple i to Claſſer: i exoteriſte og efoteriffe eller 
Akroamatiker, en Forſkjel, der gjør manget mørt, til⸗ 
fyneladende ubeftemt Udtryk, mangen tilſyneladende 
Modſigelſe i hans Skrifter forklarlig. Efter ham deles 
den hele Philoſophie i to Dele, een theoritiſt og een 
practifE ; Logifen gaaer begge i Forveien ſom forberedens 
de Videnſtab. Denne har enten med Sfinnet ac 
gjøre og kaldes da Dialektik eller med Sandheden og 
heder da Analytik. I fin Phyſik modfatte han fig de 
fo dengang herſtende Syſtemer, Emanationsſyſtemet, 
der lod Tingene udgaae af det guddommelige Veſen, og 
det atomiſtiſte, der forklarede Verdens Skabelſe af de 
med Gud lige evige Atomers Sammenſtoden, ved at ans 
tage Verdens Evighed. Efter ham er Himmelen af 
fuldfomnere og guddommeligere Art end de ovrige Legez 
mer. J fammes Middelpunkt findes Jorden, fom er . 
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rund og ubevægelig. Stjernerne, lige Himmelen, Bær 
. fener afen højere Art, men af grovere Stof, bevæge fig, . 
dog ei ved egen Kraft, men drevne af bet førfte bevæges 
lige Legeme. Der gives tre Slags Subftanfer: bevæger - 
ligt » forgjængelige, fom Dyrene, bevægeligt = evige, 
ſom Himmelen og ubevageligt- evige. — Diſſe fidfte, der 
i fig felv ere ubevægelige og uforgjengelige, ere Kilden 
og Oprindelfen til al Bevegelſe. Blandt dem maa der 
gives et førfte, fig felv ftedfe ligt Veſen, ſom virfer, uden 
at behøve noget andet Veſen til fin Virken. Alt hvad 
der er til, kommer fra det, det er den fuldkomneſte Intels 
ligens — Gud. Denne førfte, i Geffuelfen af fig ſelv 
uendeligt lykkelige Bevegers umiddelbare Virkſomhed 
ſtrekker fig fun til Himmelen; de øvrige underordnede 
Spharer bevæges af andre ulegemlige og evige Subſtan⸗ 
fer, ſom Folfetroen tilbad fom Guder, og mod deres 
Natur beflædede med Legemer. Hvad Ariſtoteles's ethis 
ffe Grundſetninger angaaer, faa ere de ofte blevne mis⸗ 
forfaaede, hvori hans egen udartede Skole var Skyld, 
og han er anſeet for en Tilhænger af Lykſalighedslæeren. 
Det Høiefte, der maa elffes for dets egen Skyld, er for 
ham Dyden, eller den til Fuldkommenhed bragte, med 
Naturen overeensſtemmende Handling. Overeensſtem⸗ 
mende med Naturen kalder han en ſaadan Handling, 
fom ligelangt fra for Lidet og for Meget, holder Middels 
veien mellem to feilfulde Extremer. Saaledes er Tap⸗ 
perhed, efter ham den førfte af alle Dyder, en Mellem⸗ 
ting mellem Forvovenhed og Feighed. Lykſalighed er 
ham Prøve og Befræftelfe paa hang Dyd og fun for 
ſaavidt onſtverdig. De menneſtkelige Handlinger maae 
være uafhængige af udvortes Beſtemmelſesgrunde, naar 
de ſtulle fortjene Navn af fædelige Handlinger; i modſat 
Fafd ere de blot Phoenomener, hvis Love henhore til 
Phyſiken, Hvorfor de og ere fuldkommen ligegyldige for 
den practiffe Philofoph. Selvvirkſomhed er Betingel⸗ 
fen for al Sædelighed, følgeligen og Evne til. at handle 
eller ikke handle, handle faaledes og iffe anderledes. 
Ariſtoteles's Skole vedligeholdt fig uafbrudt i Athenen 
til Augufté Tider. — Blandt dem, der udgik af ſamme 
fortjene ifær følgende at nævnes: Theophraſt, For: 
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fatter af adffillige naturhiſtoriſte Verker, Strato fra 
Lampſacus, hvis Synsmaader vi fun tildeels fjende 
af Brudſtykker, fom Cicero og Plutard) har opbevaret 
os, Diccarch, af hvem ligeledes fun afbrudte Satnin· 
ger ere komne til og, åg Demetrius Phalereus, boilken 
fidfte man tillægger et Skrift over Taleforedraget, mod 
hvis Xgthed der dog er opkaſtet grundede Tvivl. Ingen 
af den ældre Tids philoſophiſte Skoler vedligeholde fin 
Sndflydelfe faa længe fom denne. Længe var den her—⸗ 
ſtende; indtil de nyere Tider tjente dens-Grundfætninger 
til Retteſnor ved philoſophiſte Underføgelfer, og endnu 
gives der Lande, hvor man i Ariſtoteles feer Viisdom—⸗ 
mens ubedragelige Meſter. Mangehaande vare de 
Aarſager, der bidroge til at vedligeholde den græffe 
Tænfer, Aarhundreder igjennem, i denne fin Anfeels 
fe. Araberne vare vel ei de førfte, den indførte fam 
i den nyeuropæiffe Verden ;: men de befæftede hang Ana 
feelfe mere. Den Sfarpfindighed og dybe Grundighed, 
der herffer i hans Skrifter, hans afajørende Tone, der 
finder Behag i vittige Spidsfindigheder, ſaavelſom det 
mere beftemte, af ham i Philoſophiens Egne indførte 
Kunſtſprog, virkede ſterkere paa dem end Platos philos 
ſophiſte Tvivl og allegoriffe Billedforog. — Men før 
Arabernes Tid finde vi ham alerede benyttet i den ris 
ſtelige Kirke fra de arianffe Stridigheder, og jo mere de 
platoniferende Kirkelereres Kjetterier nedſatte Platos 
Lære, deſto mere ſteeg Ariſtoteles's Anfeelfe, til hvis 
Befeſtelſe Boethius's Commentarier til hang Overfæts 
telſe af de ariſtoteliſte Verker, bidroge deres. 

Peripherie, Omkreds, er i vidtloftig Forſtand 
enhver i fig ſelv tilbagevendende Linie, der indſlutter en 
Flade. S$ mere indſtranket Forſtand bruges Benævnele 
ſen Peripherie om Cirkellinien. 

Periphraſe, en Tings Befkrivelſe eller Omſtri⸗ 
velſe. | 

Periſtyl, en Soilegang, der runde omkring indse 

Mm 
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flutter et Gaardsrum eller en plade, (See Soile⸗ 
gang): 

Perkin Warbek er bekjendt i den engelſte Hiſtorie 
fom e klog Bedrager, der under Henrik 7des Regjering 
udgav fig for Edvard 4des myrdede Søn, Hertug Ris 
chard af York, og derfor gjorde Fordring paa den engel⸗ 
ffe Throne. Han var en Søn af en døbt Søde fra 
Tournay og blev født i London, hvor Faderen havde nog⸗ 
le Forretninger under Edvard 4de. Edvard ſtod felv 
Kadder til Bønnen, fom fif Navn af Peter, hvilet efter 
Flandrenes Maade, forandredes til Peterkin eller Pers 
fin. Nogle troede at Edvard Havde havt noie Bekſendt⸗ 
fEab med Warbeks Kone og forflarede deraf den Lighed, 
der fandt Sted mellem Edvard og. Perfin. Faderen 
bragte ham med fig tilbage til Tournay, hvor. Sonnen 
bog et opholdt fig længe; forſtjellige Tilfe!de bragte 
ham fra et Sted til et andet, hvorved det bliver vanſte⸗ 
ligt at komme efter hvad der foregif med ham i den for⸗ 
ſte Deel af hans Liv. Hans naturlige Boielighed og 
Snildhed forøgedes ved hang tidligere Livs Tildragelfer. 
Hertuginden af Burgundien, der lærte at fjende ham, 
faae i den unge Warbek, et Middel til at fade den engel⸗ 
fie Henrik 7de, hvem hun hadede fom en Fiende af den 
Yorkſke Familie. Warbek fulde foreftille den under 
Richard den 3die myrdede Hertug af York, hvem han 
lignede meget. Efterat Hertuginden havde givet ham 
de fornødne Underviisninger fendte hun ham til Portus 
gal, hvor han blev eet Mar indtil en gunſtig Leilighed tils 
bod fig. Krigen, der da (1492) udbrød mellemFrankerig 
og England fyntes hans Planer gunftig; han landede 
i Irland, antog ftrar Navnet Richard Plantagenet og 
fif mange Tilhængere, Kongen af Frankerig indbød nu 
den nye Kronpratendent til Paris, hvor han blev modta⸗ 
get ſom Hertug af York og behandlet med ſtorſte Artig⸗ 
Bed, hvortil felv hans perſonlige Egenſkaber ſyntes at 
berettige ham. Mange misfornsiede engelffe Adels⸗ 
mænd fom over til Frankerig for at tilbyde ham deres 
Tjeneſte. Da Freden ſluttedes mellem Frankerig og 
England begav Perkin fig til Hertuginden af Flandern, 
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der i Forſtningen lod fom fun fatte Mistillid til hans 
Foregivende, anftillede Underſogelſer og erklærede ænder 
ligt, at han var Hertugen af York. Flere engelffe 
Adelsmend toge nu den nye SKronprætendents Par⸗ 
tie og indlode fig i Forbindelſſe med ham, men den 
liſtige Konge vandt Robert Clifford, en Adelsmand, 
der havde taget Perkins Partie, og fif ved ham 
Efterretning om Alt. Adſkillige fornemme Adels⸗ 
mænd bleve anklagede og henrettede og blandt dem ends 
og Lord Stanley, der havde bidraget, meget til at bjels 
pe Henrik 7de paa Thronen. Stanleys Henrettelfe gjors 
de et heftige Judtryk paa de flefte af Warbeks Tilhen⸗ 
gere: han troede af maatte foretage fig noget Afgisrende 
for at vekke Tillid til fig. Et Forføg mod Kent var 
uheldigt og heller ikke vilde det lykkes ham i Irland, 
han begav fig derfor til Kong Jacob 4de af Skotland 
til hvem han var høiligen anbefalet af den franſte Kons 
ge. Jacob tog virkeligt Perkins Partie dg gjorde et 
Indfald i England, Perkin udftedede Manifefter til 
Englænderne, men uden Virkning og en Ovftand mod 
Henrik 7de i Cornwallis blev tilintetgjort i Slaget ved 
Blackheath (1497); hvorpaa Kongen af Skotland 
fandt det raadeligt at flutte en Stilſtand med Henrik; 
og, da han frygtede for det aldrig vilde komme til nogen 
varig Fred, faa længe Warbek var i Skotland, forlang⸗ 
te han af denne at han fulde begive fig bort. — Warbek 
begav fig til Cornwallis, hvor ftrar en Hob af 3000 
Perſoner ſtrommede til ham, og fan antog nu førfte 
Gang Navn af Ricard 4de, Konge i England. Han 
beleirede Exeter, men, da han hørte, at flere Tropes 
per rykkede frem, ophævede han Beleiringen, forlod 
ſine Tilhængere, hvis Antal var fteget til 7000 og tog 
fin Tilflygt tilen Kirke. Her blev han tagen til Fans 
ge og ført til London, Kongen ſtjenkede ham Livet, 
men han maatte forfatte en Efterretning om fit Levnet, 
hvoraf man funde fee Falſkheden i hans Foregivende. 
Efter et Forføg paa at undkomme blev fan fat i Tower, 
hvor Greven af Warwick ligeledes fad fangen. Pers 
Fin indlod fig i nye Brevvexling med denne, hvori Pla⸗ 

nen blev lagt til Begges Flugt, Dette undgik ei Kon⸗ 

ø 
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gens Aarvaagenhed, og den urolige Perkin Warbek 
maatte bøde før dette nye Forføg med Livet. Han 
blev hængt i Tyburn 1499. (See Hume's history 
of England, Vol, III Ch, 25-26. P. 356 2c). 

Perkinismus kaldes Anvendelſen af en egen 
Cuurmethode, der beftaaer i de lidende Deles funfimæss 
fige Beſtrygen med Metalnaale, hvilken blev opfunden 
af en Læge ved Navn Perkin. — Denne, fom levede i 
Nordamerika, befjendtgiorde fin Methode Mar 1736 i 
et SÉrift med en Mængde Certificater deels af Syge, 
deels af Læger felv, hvilke indeholdt Tilfælde, t hvilke Ens 
vendelſen af denne Methode ſtal have hjulpet: Mid⸗ 
deler beſtaager af to Naale af forſtjelligt Metal, 
ſom oventil ere afrundede, holde omtrent en Fjer» 
dedeel Tomme i Giennemſnit, gaae fpidfe nedad 
og ere omtrent fire ”Tommer lange. Den ene af diſſe 
Maale er af Meffing, den anden af hvide, ikke magnetiſk 
Jern. Anvendelſesmaaden er følgende. Med Spidſen 
af diſſe Naale ftryger man fra de lidende Dele til andre 
meer muſkuloſe Dele i kortere eller længere Afftand, uns 
dertiden ſtal Smerten let funne fordrives, naar man 
ſtryger fra den ſmertende Deel til Extremiteterne. Uns 
dertiden maa denne. Strygen fortfætteg til det Punkt, 
da man bemarker nogen Rodhed og en ringe Grad af 
Betændelfe.. De Tilfælde, hvori dette Middel var mes fé 
virffomt, vare Smerter i Hovedet, i Anſigtet, i Tæns 
derne, i Bryſtet, i Siderne, i Maven, t Ryggen; vi⸗ 
dere i Snue, ved Brand eller Betændelfe og ved Bes 
ſtadigelſe af Lynild. En danff Dame, fom i Amerika 
havde ſeet Perkins Naale anvendte med Nytte og ſom 
1788 vendte tilbage til Danmark, bragte hang Skrift 
og Inſtrumenter til Anvendelſen med til Kiøbenhavn. 
Diviſtonschirurg Herholdt anftillede her ført Forføg ders 
med, ſnart blev han fulgt af andre Læger, og der forfærs 
digedes i fort Tid færdeles mange af diffe Maale, EnCfs 
forretning af Drot. Herholdt i og et af ham og Dr. Rafn 
1733 udgivet, af Tode paa Tydſk overſat Skrift gjors 
de denne Methode medForſogene derover og deres Udfald 
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almindeligt bekſendt felv i Tydſtland. Reſultatet af en 
Mængde anftillede Forføg var følgende. Middelet 
blev anvende ved fire og flyvende, gigtife og rheumati— 
ſte Smerter i de udvortes Dele f. Er. Knæet, Hoften, 
Skuldrene og Axlerne, Armene, ved en fmertefuld Les 
deſpamp, ved Stivhed i Knæerne, ved djronife Smer: 
ter, efter forhen lide Vold paa Hovedet, ved en ſmer—⸗ 
telig Svulſt i Trochanter, ved Betandelſer i Oielaaget 
Hovedpine, Tandpine øg mange andre lignende Tilfæls 
de. Almindeligt firyges de Syge med Naale af Mess 
fing og Jern, dog bar man og forſogt dem af andre Mes 
taller. Der gjøres fædvanligt 400 Strøg fra den lis 
dende Deel nedad, hundrede med Mesſingnaalen, liger 
faa mange med Jernnaalen og fo hundrede med begge 
tillige, - Udfaldet heraf var i det Hele taget meget fors 
ſtjelligt. Mange Forføg lykkedes meget godt, andre 
ikke. Sadvanligt folte man under Strygningen en 
forøget Smerte i den lidende Deel indtil det Sted, hvor 
man ophorte med Strygene. Lettere og fingtige Smer— 
fer bleve tit fordrevne ved en eneſte Anvendelſe af Naale⸗ 
ne; hos andre maatte Forſoget gjentages før der paas 

" fulgte Lindring. Sadvanligt føeltes nogen Smerte 
"der, hvor Strygene havde ophøre, naar Pinen veeg. 
Andre hjalp Middelet flet ikke, eller bevirkede endog - 
Forøgelfe i Smerterne, Efterat Smerten var hævet 
blev ofte en befynderlig Folſomhed tilbage i den Deel, 
der havde lidt. J flere Tilfælde vendte ogſaa Smerter⸗ 
ne tilbage. - Meeſt udrettede dette Middel ved Flyve— 
Gigt og rheumatiſte Smerter, ved den periodiſte Hoved— 
pine og ved Hovedpine paa den halve Side. Mod . 
Tandpine hjalp Middelet almindeligt fun for kort Tid. 
Hos Sunde bemærfede man. følgende Virkninger af 
Naalene. Naar man bragte ſammes Spidſer tet til 
Tungen, dog uden af berøre den, fporede man en fuur 

eller metalliæ Smag; pirrelige Perſoner følte en Krillen 
eller Stikken, naar man holdt Naalefpidferne til forſtjel⸗ 
lige Steder af Anfigtet, uden dog af berøre Huden ſelv. 
Angaaende Forklaringen af Perkinismens Virkſom— 
Hed herſtede forſtjellige Meninger, — forklare⸗ 

£ 



294 Der 

de den ved mechaniſt Mirren. At den, til blot enkel⸗ 
te Punkter af den følelfefulde Huud indſtrenkede, VirÉs 
tiing maatte have en ulige. ftærfere Indflydelſe paa 
Mervefyftemet end Midler af famme Art, der i ſamme 
Tid virfe paa en ftørre Overflade, beviſer Indtrykket af 
Dryppebad. Paa nogen Maade fan altfaa og her 
Virkningen af den medanife Berorelſe og den derved 
vakte Følelfe i i Hudens Nerver fomme i Betragtning. 
Andre tilfrive den Ledelfen af en Electricitet, hvilken 
Mening dog alerede den Omftændighed modfiger, at man 
har gjort Forføg med Naale af Træe og Elfenbeen, der 
i det Mindſte ei vare aldeles uvirkſomme. Forklarings— 
maaden ved Galvanismus er ufandfynlig, da Naalenes 
Virkning vaafølger uden at Naalene felv komme i Bero⸗ 
relſe med hinanden. At Virfningen blot fulde paafol⸗ 
ge ved Hjelp af Indbildningskraften, fom Andre antage, 
er endnu mindre ſandſynligt, da der alt for hyppigt anftils 
ledes Forſog, og der ſporedes en Virkning felv hos ſaa⸗ 
danne Perfoner, hos hvilfe man ei Éunde udlede ſamme 
af exalteret Indbildningskraft eller Selvbedrag. Uden⸗ 
tvivl paafolger Virkningen af denne Methode ved 
Vakkelſen og Fordelingen af det animaliſtt-magnetiſke 
Fluidum, og den er ſandſynligt blot en modificeret 
Anvendelſe af den animaliffe Magnetismus, hvorved 
Naalene virfe blot fom Ledere af den magnetiffe Kraft i 
dens Haand, der anvender dem paa den Syges Legeme, 
Gaa meget dette Middel en tidlang gjorde Opſigt, ifær 
i Nordamerifa, i England, i Danmark og en Deel af 
Nordtydſkland, faa er det dog nu gaaet temmeligt ; 
Glemme, fordi Reſultaterne ei fvarede til de ſtore For— 
ventninger, man giorde fig derom. Den bBjelperige 
Virkning man kunde love fig deraf, fynes langt at over- 
gaaes ved den meget kraftigere Anvendelſe af den anima⸗ 
life Magnetismus efter den nu brugelige Methode, 
hvorved Perkinismen er gjort undvarlig. 

Perler og Perlefiſterie. Perler ere en Frembrin⸗ 
gelfe af Perlemuslingen „ der lever i de oſt⸗ og veſt⸗ 

indiſte Vande og i andre Havegne i de varmere Himmel⸗ 
ftrøg. Paa nogle Steder finder man dem i ſtor Mængs 
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de ſammen paa Klipperne i Havdybet. Saadanne 
Steder hede Perlebanker, hvoraf de berømtefte findes 
ved Øen Ceylon, paa Kyften af Japan og i den perfiffe 
Havbugt ved Øen Bahrem eller Bahreim. Diſſe Mus— 
linger findes og paa Kyſterne af Java, Gumatra og ans 
dre Steder, De Øjønnefte og koſtbareſte Perler ere de 
orientalſfe. Om Perlernes egentlige Natur er man 
uvis. Nogle holde dem for Muslingens ubefrugtede Æg, 
andre for Udværter, der ere foraarfagede ved Sygdoms- 
me, Andre for forherdet Skalſaft, hvoraf Muslingen aars 
ligt forftørrer fin Sfal. — Den Forretning at hente 
Perlemuslingen af Dybet, er een af de vanſteligſte og 
farlige, Menneſkene nogenfinde have foretaget ſig«. 
Den foretages ved Dykkere, fom fra Barndommen af ere 
vante dertil. De fare med en Baad hen til Perleban— 
fen og lade fig hidfe nøgne ned i et Toug, der er flynget 
dem om Livet. Sadvanligt mage de gaae 8 til 12 
Favne ned før de træffe Muslingerne; ved Fødderne bin» 
der man dem en 20 til 30 Pund tung Steen, for at dras 
ge dem fan meget hurtigere ned i Dybet. Deres Naſe— 
huller og Øren tilffoppes med Bomuld; ved Armen er 
en i Olie dyppet Svamp befæftet, ſom Dykkeren unders 
tiden holder til Munden for af drage Aande, uden med 
det famme, at indfluge Wand. Desuden tager hver 
Dykker en Kniv med for at løsrive Muslingerne fra 
Klipperne, ligeledes en lille Kurv eller en Netpung til at 
famle dem. Naar denne er fuld eller Dykkeren ei fæns 
ger fan holde fig under Vandet, faa løfer han hurtigt 
Stenen fra Fødderne, træffer i Rebet og bliver nu hur— 
tigt draget op. - Noler man hermed, ev det forbi med 
ham. Desuden trues han og af andre Farer. Ei ſſel— 
den mifter han Livet ved en graadig Haifiſt, ſom enten 
gandſte opfluger ham, eller ſtrakkeligt lemlæfter ham ; 
undgaaer han end dette, faa lider dog hans Sundhed 
uophørligt ved denne befværlige Forretning. Andre 
Dykkere betjene fig ved dette Dykkerie af Dykkerklokken, 
fom en tidlang forfyner dem med Luft til Indaanden, faa 
at de, ved Hjelp af ſamme, kunne blive temmeligt læns 
ge under Vandet, De ſaaledes ——— Perlemuslinger 
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fommer man paa Fade og lader dem raadne, hvorved de 
fleſte aabne fig af fig felv. Man finder ei Perler i alle 
Muslinger; mende, fom have Perler, indeholde fædvans 
ligt g til 12. Ere de tørrede fommer man dem i ni forſtjel⸗ 
lige Sold med ſnevrere eller videre Huller, forterer dem og 
bringerdemi Handelen. Deres Priis retter fig efter deres 
orm, Farve og Storrelſe og ovrige SFjønhed. De 
ftørfte ere faa ſtore fom en lille Walnyd, men ere yderſt 
ſieldne. De ſaakaldte Kirſeberperler, der ere faa (tore 
fom et Kirfebær, findes hyppigere, men ere dog ogſaa 
meget dyre. Desuden har man runde, pareformede, 
Berloquer eller ildeformede, Stov⸗ og Talperler. J 
Europa ſoger man meeſt Perler af hvidt Band, India⸗ 
nerne og Araberne foretrekke dem af guult Vand. Nog⸗ 
le have en Blyefarve, andre falde i det Sorte og nogle 
ere endog gandffe forte. — Alerede i Oldtiden vare 
Perler en Gienſtand for Luxus, og ere det endnu. De 
bruges ei til noget andet, thi ſom Medicin, hvortil man 
og undertiden anvendte dem, virfe de ei mere end enhver 
anden Kalfjord. Linné har vel gjort den Opdagelſe, at 
man kunſtigt fan frembringe Perler ved Hjelp af den als 
mindelige Flodmusling og nedlagt den fom en Semmes 
lighed i det fvenffe Archiv; imidlertid maa denne Frems 
gangsmaade ef ſtaffe ſtore Fordele, da den ef anvendes, — 
Foruden Perlerne bruger man og Skallen af Perlemuss 
lingen, hvilken giver Perlemoer, hvis Forarbeidelſe er 
befjendt nof. Den forbigaaes derfor her ſaavelſom For⸗ 
arbeidelfen af Glasperler og andre uægte Perler. 

Perouſe (Sean Frangois Galoup, Greve de la) 
eller Peyrouſe, en berømt men ulykkelig Verdensomſei⸗ 
ler, Frankerigs Cook, var født i Alby 1741 og opoffrede 
fig Soveſenet fra fin Ungdom af. Da han i Aaret 
1730 var bleven Socapitain, udmarkede han fig ved at 
forftyrre de engelſte Factorier i Hudſonsbugten, hvilfet 
Foretagende,. fEjøndt i oa for fig felv meget varfæeligt, 
lettedes derved, at den engelſke Commandant i Yorffort 
ei gjorde de Franſke mindſte Modſtand, ja endog havde 
forbudet fine Folk at Æyde paa dem. S Aaret 1735 er⸗ 
holde han Befaling af Kongen i Frankerig, at gjøre en 
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Reiſe omfring Verden og feilede endnu famme Aar ud 
fra Havnen ved Breſt med fo Fregatter, La Bouſſole og 
PAftrofabe, med et udvalgt Mandffab af Soldater og 
Matroſer og ledfaget af adffillige Aftronomer, Natur— 
forffere og Kunſtnere af førfe Rang. Førft i Aaret 
7788 erholdt man nogle Efterretninger og Depeſcher fra 
ham ved Leſſeps, der var fulgt med ſom ruſſiſt Tolk. Pe⸗ 
roufe var gaaet fra Breft til Grafilien, derfra omkring 
Cap Horn ind i Sydhavet og anfom endeligt 1787 til 
Kamtſchatka. J Aaret 1788 gif han til Nye ; Holland, 
og ſendte fra Botanybay et nyt Stykke af fin Reifejours 
nal tilFranferig. Fra Nye s Holland vilde han gaaes 
til Venffabs » Øerne, beføge den ſydlige Deel af Nye⸗ 
Caledonien og flere Øer og haabede 1789 at komme til⸗ 
bage til fit Fædreneland. Men dette Haab blev ei. op— 
fylde. Alle de FranfÉes og andre Nationers Beftræbelfer 
for af inddrage fiffre Efterretninger om hans, vift nok 
ulykkelige Skjebne have hidtil været forgjeves, Efter 
de mundtlige, i Aaret 1798 befjendtgjorde, Udſagn, af en 
Efotlænder, Thomas Muir, fom under den franffe Res 
volution formedelſt virkſom Deeltagelſe i politiffe Clubs 
ber, var bleven forviift til Botany » Bay, havde la Pes 
rouſe 1783 opholdt fig fer Uger i Botany⸗Bay, og 
derfra taget fin Vei til Nye » Seeland, for nøiere at uds 
forffe de af Cook ei tilſtrekkeligt underſogte Kyſter, og 
fulde være forulykket paa denne Reiſe. J Aaret 1804 
meddeltes vel i Journal de Paris en Cfterretning af en 
Privatſkrivelſe fra Isle de France, efter hvilfen et porz 
tugiſiſt Skib i Dærheden af de philippinffe Øer, ſtulde 
paa en Klippese have truffet Aſtronomen kLagelets der 
fulgte la Perouſe paa hans Opdagelfesreife, og af ham, 
fort før hans Dod, have erholdt den Efterretning, at la 
Perouſe Fulde have opholdt fig ni Aar paa Nye Seeland, 
og være bleven dræbt af Indbyggerne, da han vilde bygge 
fig et nyt Skib, da de bleve forbittrede over Omhugningen 
af deTræer, der behsvedes fil denne Skibsbygning. Men 
denne af hiin Journal, felv i, grograph. Alg. Ephemeri⸗ 
den 1804, April M. S. 489 meddeelte Efterretning, 
blév fiden i de ſamme Ephemerider (14 B. Ifte St. S. 
117), erklæret for en grov Opdigtelſe. En anden Ef⸗ 
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terretning, der findes i Moniteuren før 1804, hvorefter 
endog la Perouſe fFulde have veret paa Tilbagereifen til 
Frankerig, var. ligeledes urigtig. Ved la Perouſes 
ulykkelige Sfjebne har Verden uſtridigen miſtet de fors 
trinligſte og vigtigſte Efterretninger om hans Reiſe. 
Men de, ſom han indfendte ved Leſſeps og fra Botany—⸗ 
Bay, bleve trykte paa Nationalſamlingens Befaling og 
udgivne af Milet-Mureau, Paris 1798, i4 Bind é 
QOvart; hvorpaa de bleve overfatte paa Tydſt af J. R. 
Forfter og C. L. Sprengel og udfom 1799 og 1800 i 
Berlin i to Bind. De udgjøre og det 16 de og 17de 
Bind af mærfværdige nye Reiſebeſkrivelſer og indeholde 
meget interreffante Opdagelſer. Paa danſt haves la 
Perouſes Reiſe i Archiv for Reiſer. 

Perpendikel er enhver paa en lige Linie eller paa 
en Flade perpendiculær eller lodret ftaaende Linie. ' Man 
falder og undertiden Pendelen i Uhre Perpendikel. 

Perpetuum mobile kaldes en Ting fom bevæger 
fig fedfe og af fig ſelv. Da ingen Ting, der fra Be—⸗ 
gyndelſen ſtedſe ſtulde have bevæget fig ved fig felv, er 
fatrelig for og (ſtjondt man vel fan drømme fig en faar 
dan) faa forftaaer det fig af fig felv, at man, ved at 
opkaſte det Spørgsmaal, „om det er muligt ved Mecha⸗ 
nismus af forfærdige et Perpetuum mobile, elfer en 
Maffine, der ftedfe bevæger fig af fig felv'”,, blot tenker 
paa ſammes Bevægelfe for Fremtiden. Vi have Kunfis 
værfer, der kunne bevæge fig i fang Tid uden fremmed 
Hielp; men deres beſtandige Virken maa vel alerede den 
nødvendige Begyndelſe gjøre umulig. For den, dér 
antager Verdens Evighed fra Begyndelſen faavelfom for 
Fremtiden gives der imidlertid dog et fuldkomment Pere 
petuum mobile, Univerfum, Verden. … I Begyndelſen 
af forrige Aarhundred kappedes flere Mathematifer i 
lang Tid om at forfærdige Maſtiner, der bevægede fig af 

fig felv; af diffe gav Enhver fin Navn af Perpetuum 
mobile. Adfſkillige ſtore Fyrſter fandt deres Fornøielfe 
deri og opmuntrede Kunſtnere dertil. Een af de fortrin⸗ 
ligſte Maſtiner af dette Slagé er Uhrvarket i det coxiſte 
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Muſeum i London, hGvilfet Johan Fergufon gjorde ber 
fjendt i Aaret 1774, Det er et med Barometer forſy⸗ 
net Uhr, hvis Hjul brvæge fig og holdes i * ved 
Qvikſolvets Stigen og Falden. 

Verpignan, Hovedſt aden i det forrige Rouſillon 
ved Floden Tet, nu Hovedſtaden i Oſt⸗Pyrengernes 
Departement, har over 11000 Indb. og et godt Citadel. 
Cathedralkirken og Canonftøberiet ere mærfelige. Man 
forfærdiger her uldne Tøier, uldne og Silkeſtremper, 
Sæbe, Liqueurer og —— J Omegnen voxer en 
god rød Viin. 

Per procura (ital.), per procurationem (lat.) 
falder. man hvad der foretages ved Fuldmagt, ved en 
Befuldmagtiget, f.-Er. at føre en Sag for Retten. 

Perrault. Blandt fire Brødre af dette Navn, ſom 
fevede i Paris under Ludviggr4des Regjering ere fornem⸗ 
meligt to blevne befjendte, nemlig; Claude Perrault, 
(født 1613) en duelig Læge, Naturforſter og Architect, 
efter hvis Tegninger Louvres Facade og Obfervatoriet i 
Paris ere byggede; men endnu mere Charles Perrault 
(født 1626 død 1703), fom var en Mand af mange 
Talenter og Kundffaber men uden dyb Smag. Hans 
Vers have ei overlever deres Tid. Colbert var hang 
Velynder og brugte ham tilligemed hans roder ved 
Stiftelſen af det franffe Kunſtakademie, hvis virkſomme 
Medlem og Bibliothekar han blev. Hans Digt, le 
siecle de Louis le grand, fom fan 1687 forelæfte é 
Akademiet, vafte den critiffe Strid om de Gamles og de 
Nyeres Vardie. Han traadde derpaa frem med fin, i 

en lang Dialog indflædte Parallele des anciens et — 
moderns (Paris 1688-1696, 4 Voll. 8,) hvori ban 
af national Fordom udførte den ſmagloſe og fordrings— 
fulde Paaſtand, at de Nyere (dette var næften ligebety— 
dende med de Franſte) havde bragt Kunſt og Videnſkab, 
der hos de Gamle havde været i en Tilſtand, der var nær 
Barndommens, til den høiefte Fuldkommenhed, og 
langt overgaaet dem i deres Verker — en Synsmaade, 
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hvori han ſiden fandt ivrige Tilhængere i Fontenelle og 
Houdart de la Motte, men en kraftig Modſtander i Bot: 
leau. Siden fErev han les hommes illustres de 
France, quiont paru &c, pendant unsiecle etc, 
(Paris 1696 - 1700, 2 Voll, Fol, med Kobbere, og 
fiden 12). Udgaven af Contes de ma mere l'Oye 
(1697, Paris, 8) for hvis Forfatter fan blev holde, 
har, maaſte med Uret, ſtaffet ham Navn fom det frans 
fie Fee» Cventyrs (fee d. A.) Opfinder. Imidlertid 

"ere diſſe Fortællinger læfte med ſtort Bifald, faavel i 
Originalen, fom i mange Overfættelfer. 

Perregaux (Grev) den førfte Banquier i Franke⸗ 
rig under det berømte: Firma: Perregaux, Lafitte & 

2 Comp. i Paris, Præfident for Franferigs Bank, 
Senator og Commandeur af Wreslegionen. Han ned⸗ 
ſtammede fra en anſeet Familie og forſtod, lig en anden 
Meder, ved kloge Operationer og Omſtandighedernes 
Benyttelſe ei alene at erhverve fig en umaadelig Fots 
mue, men -og at erholde en ftor politiſt Indflydelſe. 
Han undgik heldigt alle Revolutionens Storme, ſelv da 
alle Riges Død hørte med til Dagens Orden, for, ſom 
det heed, at flaae Mynt paa Revolutionspladſen (under 
Guillotinen). Efter den 18de Brumaire gjorde Napo⸗ 
leon ham til Senator. Fra ham udgik Udkaſtene til den 
franſte Banks Oprettelſe og Organiſation og han blev 
ſammes forſte Preſident. Hans Datter er gift med 
Marſchal Marmont og hans Son med Marſchal Macdo⸗ 
nalds Datter. 

Perſepolis, den gamle Hovedſtad i Provindſen 
Perſis, ei langt fra Araxes, væffer endnu Beundring 
ved fine Ruiner og har givet Anledning til mange Une 
derſogelſer. Perſiens Rigdomme og Kunfiffatte vare 
fer fammendyngede, da Alerander bemægtigede fig den 
eg gav Staden til Priis for Plyndring og Ødelæggelfe 3 
han ſtal endog tilfidft, ſom der fortælles, ved et Gjeſte⸗ 
bud, paa Forſlag af den "berygtede Thais, med egen 
Haand have ſtukket det fongelige Pallads Grand. Men 
inden fort Tid var Perſepolis igjen opbygget og under 
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de muhamedanſke Fyrſters Regiering var Staden den 
ſedvanlige Reſidens under Navnet Iſtakar. Men kort 
derpaa blev den aldeles forftyrret, faa at man nu fins 
der faa Spor af Staden felv. Sporgsmaalet Hvad 
Perſepolis egentligt var, er ei faa let af Befvare, da de 
ſamtidige jodiſte og greſte SÉribentete ei omtale denne 

- Stad og den førft træder frem af fit Mørke ved det vers 
filfe Riges Undergang. Sufa i Babylon og Ecbatana 
nævnes af Herodot, Crefias, Nehemias, Xenophon 26. 
ſom NPerſerkongernes Reſidensſteder, derimod kaldes 
Perſepolis hele Rigets, ja endog hele Orientens Hoved⸗ 
ſtad. Maaffee erholder man ef nogenlunde tiffredsſtil— 
lende Svar paa dette Spørgsmaal, naar man med de 
Gamles Cfterretninger forbinder en omhyggelig Under— 
føgelfe af de Ruiner, der endnu findes. Diſſe Ruiner, 
ſom Perſerne nuomſtunder, efter de vigtigfte Dele af 
ſamme falde Tachti Dſchemſchid (Dſchemſchids Throne) 
eller endnu, fædvanligere Tſchehelminar (de fyrgetyve 
Soiler), ere tre Slags: deels gammelperſiſte Mindess 
mærfer, af det gammelperſiſke Riges Periode ſelv, deels 
Kunftværfer og Indſtrifter fra Saſſanidernes Tid, deels 
ogſaa arabiſke, nyverfiffe og andre Indſtkrifter, der ere 
blevne indgravne i Kalifatets Periode eller endnu fildis 
gere. Beſtkrivelſen over dem vilde fer føre for vidt; 
det maa være nof at anføre Reſultatet af de derover ans 
ſtillede Forſtninger. Perſepolis var hverken et Tempel 
eller en egentlig Reſidens, i det mindſte eii Rigets meeſt 
blomſtrende Tider, Det fremvoxte af de forſte perſiſke 
Erobreres Hofleier, og var altſaa deres forſte Sæde, 
Dette ophørte Perſepolis ſiden at være; men de dertil 
knyttede Ideer om Fedreneland, Herredom og Religion 

giorde det til Kongernes Hjem og Begravelſesſted, til 
Nationens Helligdom, til Sæde for Fædreneguderne 

pa endeligt med fine Anlæg og Kunſtvarker ril Sinds 
billede paa Riget og dets Lykke under dets Konger. — 
En færdeles Omtale fortjene endnu de Yndffrifter, der 
ere befjendte under Navn af de perſepolitanſte Kileſtrif— 
ter. Niebuhr har meddeelt og dem og viift, ar de ſtulle 
læfes fra Venftre til Høire. Aabenbart er denne Kile⸗ 
ſtrift en Bogſtavſtrift, men felv en Tychſens, Wittes 
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Hagemanns, Muͤnters og Lichtenſterns Beftræbelfer has 
ve hidtil et været iftand til gandſte at forflare dem. 

Perſeus, en Søn af Danae og Zeus, der ſom en 
Guldregn faldt ned i hendes Skjod, da hendes Bedſtefa— 
der Acriſius, formedelft er Orakel, der havde forkyndt 
ham Døden ved Danaes Søn, holdt hende fangen i et 
Taarn.  Forgjeves udfatte derpaa Acriſius Moder og 
Søn for Bolgernes Raſen De naaede Øen Seris 
phos, hvor Perfeus blev opdragen af Polydectes (See 
Danae). — Men denne ønffede at bortfjerne den unge ef- 
ter Eventyr higende Helt, foregav at ville frie til Oeno⸗ 
maus's Datter og forlangte af fine forſamlede Benner 
et Bidrag af Heſte til Brudeſtat. Perſeus lovede at le- 
vere felv Gorgos Hoved, hvis det forlangte, og Polyz 
dectes tog ham paa Ord. Paa biin Side Oceanet, tet 
ved Nattens Graendſe, boede Gorgonernes frygtelige, 
flangehaarede, med Slanger omgjordede Slægt, af 
hvilke fun een, nemlig Meduſa, var dødelig. Ledſaget 
af Mercur og Minerva begav Perſeus fig førft til de tre 
Græer, der tilfammen fun havde eet Pie og gen Tand, 
bemægtigede fig diffe og lovede fun Tilbagegivelfen paa 
de Vilkaar, at de bragte ham til de Nympher, i hvis 
Forvaring de Ting vare, fom han behøvede til fit Fores 
havende, bevingede Soler, en Pung og Aides's uſynlig⸗ 
gjørende Hjelm.” De indgik Betingelſen, erholdt igjen 
Tand og Pie, hvorimod Perſeus fif af Nympherne hvad 
han begjerede, Af Mercur erholdt han desuden en Dias 
mant⸗Segl. Saaledes udruſtet fom han til Gorgoner⸗ 
ne, fom han fandt ſovende. Han ftillede fig med Ryge 
gen mod de Skrakkelige, af hvilke Synet forvandlede 
til Steen, faae i fit Kobberſtjold, fif Pie paa Meduſas 
Hoved og huggede det af; heraf udfprang Pegafus og 
Ehryſaor. Men han ſtak Hovedet hurtigt i Pofen og 
reddede fig fra det forfølgende Søfterpar ved Hjelp af 
Aides's Hjelm. Paa Mevcuré Fodſaaler eller paa fin i 
Luften farende HAeft, fvævede han nu hen over Landene 
for at føge Cventyr. Han fom til Kong Atlas, ſom | 
Oraklet havde forfyndt, at han ſtulde mifte fin Haves 
gyldne Æbler ved en Søn af Zeus, hvorfor han nægtede 
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Perſeus Gfeſtevenſtabets Ret. Perſeus, ſom forbite 
tredes herover, forvandlede ham, ved Meduſahovedets 
forſtenende Kraft, til en himmelberende Klippe. Hvor⸗ 
ledes han derpaa befriede Andromeda er fortalt under 
Art. Andromeda. Han formælede fig med hente, og 
avlede i dette Wateſtab Perſes, ſom han lod blive tilba— 
ge hos hans Bedſtefader Cepheus, da han tilligemed 
Andromeda begav ſig til Seriphos. Her fandt han ſin 

Moder ved Alteret, hvorhen hun var flygtet med fin 
Pleiefader Dietys for at undgaae Polydectes's Voldſom— 
heder. Strax forſamlede han Polydectes's Venner i 
Kongeborgen og forftenede faavel diſſe fom Kongen ved 
Meduſahovedet. Efterat have indſat Dictys til Konge 
i Seriphos gav ham de vingede Saaler, Pungen og 
Hjelmen til Hermes, der tilbagegav Eierne famme, men 
Gorgos Hoved gav han Athene, der fatte famme i Mids 
ten af fit Skjold eller efter Andre befæftede det paa fit 
Bryſtharniſt. Derpaa gif han med Dana€ og Andros 
meda til Argos forat beſoge Acrifius. Men denne var 
flygtet til Theſſalien. Perſeus fulgte ham, og ved den 
der hoitideligholdte Liigfeft falde den af ham kaſtede Dis 

ſcus paa Foden af Acriſius, fom døde heraf. Perſeus 
vilde derfor ei tage det ham tiffaldne Arverige Argos i 
Beſiddelſe og bortbyttede det for Tiryns, ſom Mega: 
penthes beſad. Andromeda fødte ham foruden Perſes 
ogſaa Alceus, Sthenelus, Heleius, Neſtor, Electryon 
og en Datter, Gorgophone, — Perſeus blev efter fin 
Død tilbedet ſom Heros, og for fin høje Nedſtammelſe 
fat iblandt Stjernerne (fee Stjernebilleder.) 

Perſien, Farſiſtan (Heſtelandet)/ paa! Arabiſtk 
Adſchem eller Iran, er et Land i Sydaſien mellem 62 og 

88? Længde og 24 til 4092 N. B. Det grændfer mod 
orden til Rusland, det cafpiffe Hav og Tatariet, mod 
Veſt til det afiatiffe Tyrkie og den perfiffe Havbugt, 
mod Syd fil ſamme Havbugt og der indiſte Hav, mod 
Oſten til Indien oa Buchariet og har et Fladeindhold 
af omtrent 50000 TZ Mile. Mod Veften, Øften og 
Norden findes høie Bjerge, der tildeels ere bedæffede 
med evig Snee. Dertil høre Bjergene i Adſerbeid— 
fan, ſom ftaae i Forbindelfe med Ararat og lobe mod 

J 
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Oſten igjennem Ghilan og Maſanderan; det ubeftiges 
lige kegleformede Demavend, hvis Kjede gaaer' igjens 
nem Koheſtan og forener fig med Bjergene i Koraſan; 
en fra Veſten mod Oſten gaaende Fortfættelfe af Taurus, 
der ftræfter fig fra Kurdiftan ind i Irak Adſchemi, hvor 
det berømte ildfprudende Bjerg Elbuos findes, og udfender 
flere Grene i de fydlige- Drovindfer, - Men, uagtet diffe 
mange Bjerge, mangler Landet dog ſtore og feilbare 
Floder. De flefte ende fig i SGumper og Moradſer; ans 
dre fra Irak Adſchemi og Kuſchiſtan falde i Tigris. 
Blandt de Floder, der falde i den perſiſte Havbugt, er 
den fifferige Berdemyr een af de fortrinligſte. Flos 
derne Tyé og Mend i Mekran optage andre før de fals 
de ud i det indiffe Hav. Seſid- rod (den Hvide Flod) 
falder i der cafpiffe Hav. Af Søer findes der Urmi i 
Adſerbeidſchan, Bafteghian i Farſiſtan, Zare i Koras 
fan, hvilke ere fifferige eg have falt Vand, — Elimar 

et er meget forſkjelligt, mod Norden raat og folder, i 
de mellemſte Provindfer tempereret, ført og meget 
ſundt; derimod er det heedt, fugtigt og uſundt ved Kyſter⸗ 
ne af det perſiſte og indiffe, men endnu mere ved det ca⸗ 

ſpiſte Hav i Ghilan sg iſer Mafanderan. Alerede den 
unge Cyrus ſagde, at hang Fader beherſtede et Land, i 
hvilken man kunde fryfe ihjel af Kulde og forfmægre af 
Hede. Ligeſaa forffjellig er Jordbundens Frugtbarhed. 
Ei letteligen finder man nogetſteds (tørre Hrkener; ans 
dre Provindfer vige intet andet Land i Skjonhed og 
Frugtbarhed. Tilde fidfte høre Irak Adſchemi, Fars 
fifan, de yndige Dale ved Perſepolis og Schiras. 
Mæften alle Provindſer levere Bomuld, Sydkyſten ved 
det cafpiffe Hav Safran, Cazwin og Schiras Druer og 
Vine, Farfiftan Hvede, Koraſan Meloner og Bloms 
mer, Schiras og Yezd Granater, Egnen om Iſpahan 
Opium, Cazwin Piſtacier, naſten alle Provindſer Apris 
koſer, Pferſtener, Mandler, Figener og Nodder, 
Maſanderan Riis og Oranger, Kerman Tobak, 
Maſtix, Virak, Manna, vilde Caſtanier og Dads 
ler, alle af fortrinlig Godhed. Sukker dyrkes i Kuſchi⸗ 
ſtan og Oliver vore paa Arabiens Grændfe og i Mas 
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ſanderan. Werfiens Blomſter, fom Tulipaner, Anes 
moner, Ranunkler, Roſer 20. overgaae de europæiffe, 
meget i levende Farver. Af ramme Dyr har Perſien 
fortræffelige Heſte, Muulæfler, JW fler, Kameler, Faar 
med Fidthaler og fiin Uld, Qveg og i Norden Sviin ; 
af vilde Dyr Hjorte, Raadyr og Antiloper, og af Rov⸗ 
dyr de frygtelige Schakaler, fjeldnere Løver, Ulve og 
Tigre. Filfe ere et meget hyppige uden ved Kyſterne 
af der perſiſte og cafpiffe Hav. J den perfiffe Havbugt 
gives Perlefiſkerier. Af Infecter findes her Silfeors 
men, hvis fortræffelige Produkt i Ghilan ſtager overſt 
blandt Perſiens Frembringelſer. Af Mineralriget leves 
rer Landet Jern, Staalſteen, Kobber og Blye; videre 
Ejvovl, Auun, Salt ag forffjellige Marmorarter. 
Tuͤrkiſer finder mani Koranés og Maſanderans Bjerge. 
Bolus og Mergel bruges iftedet for Sæbe; Naphtha fin⸗ 
des i Maſanderan og paa andre Steder; den mineralſtke 
Mumie, en Bſergbalſam, vælter frem i Koraſan, nær 
ved Schiras og Lariſtan. De ſadvanligſte Kornarter ere 
Hvede, Korn, Hirſe og ifær Riis, fom er den daglige 
Spiſe. Perſernes Kunfifliid, der fordum var berømt i 
Broderier, Lederarbeider, Porcelain og Vaabens For⸗ 
arbeidelſe, er ide nyere Tider meget aftaget, dog fors 
færdige Perſerne endnu mange Teppener, Uld⸗ Silke⸗ 
og Bomuldsvarer, Kobberkar, fortræffelige Sabelklin— 
ger ꝛc. J Schiras er en betydelig Glashytte. Tillige⸗ 
med Induſtrien ligger ogſaa Handelen. Det har ends 
nu ei villet lykkets Perſerne at befeile det caſpiſte Hav; 
da deres Skibe ere aabne og ſlet byggede. Armeniſtke 
Kjebmend føre megen ghilanſt Silke til Rusland, og 
indiffe Kjøbmænd, der ere udbredte over hele Perfien, 
ombytte Kryderier, Muffeliner og andre Bomuldévarez 

- for Heſte, Muulæfler, Apothekervarer, Silke, Guld⸗ 
ſtoffer og tørrede Frugter Det oftindife Compagnies 
Handel paa Perfien fynes i den nyere Tid igjen at have 
hævet ſig. Landets Befolkning er meget ringe imod dets 
Omfang. Chardin troev, at ei den tolvte Deel af Fords 

"Bunden er dyrfet og beboet, men vover ei at beſtemme 
Folkemangden. De nyere Geographer angive Folfemænge 
ben hoiſt forſt jellig. Regner man Kongerigerne Kabul 
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oa Beludſchiſtan med, bliver Folfemængden over 30 
Mill. Indbyggerne ere forfEjellige. 1) Perferne ere 
Muhamedaner og høre til Secten Schia (Schiiter) og 
dødelige Fiender af Sunniterne, til hvilfe Tyrkerne bes 
fjende ſig. Deres geiſtlige Overhoved fører Titelen: 
Schech el Selam og er blot indfrænfet til geiſtlige 
Anliggender. 2)Efterkommerne af de gamle Parfer'els 
lev Gebrer, Ildtilbedere, omkring Yezd og i Kerman 

; udgjøre efter Jones 6 til 7000, efter Andre henimod 
100,0C0. ilden ar foruroliges af Perſerne leve de ſtil⸗ 
le og fimvelt under egne Ovbrighedeperſoner og drive 
Agerdyrkning og Manufacturer. Deere før det mefte 
meget uvidende og udannede. Deres Religionsbog er 
Zendaveſta, hvortil vi ſtylde Anquetil du Perron det 
nærmere BefjendtfEab. 3) Joderne udgigre omtrent 
10,000 Familier, De levet Fattigdom og Foragt af 
Hager, Mæglerie, Handel, Bedrag, og nogle Faa af 
Haandværfer. 4) Sabier eller Johanneschriſtne, hvis 
Antal meget er aftaget. Man regner deres Antal til 
TO eller 12000. De bog i Chuſter (Schuſter eller To⸗ 
fer), Hovedſtaden i Chuſiſtan og ved den perſiſte Havs 
bugt. 5) De armeniſte Chriſtne udgjøre 60 til 70000 
og leve i alle ftøre Stæder, ſom Betjente, Kjøbmænd og 
felv fom Soldater. 6) Hinduer eller Indier ere for 
Handelens Skyld udbredte over hele Perfien. Foruden 
ovennævnte Nationer, der have fafte Boliger, drage 
Turkmanner, Araber, Kurder, 2c. ſom Nomader oms 
kring i Perſien, for hvilken Frihed de betale en ringe Af⸗ 
gift. — For nærværende Tid er det gamle Perfien deelt 
i Kongerigerne Iran, Kabul, hvoraf en Deel hører til 
Indien, og Beludſchiſtan. Enkelte Diſtrikter ere desu⸗ 
den gandſte uafhænaige og Ruſſerne have bemægtiget 
fig betydelige Stykker af det nordveſtlige Perfien. Til 
Kongeriget Iran eller det egentlige Perſien høre følgens 
de Provindfer. 1) Irvan eller Eriwan, Endeel af det 
gamle Armenien, ligger mod Mordveft. Staden Koi 
ved Floden Kidur, driver betydelig Handel. Eriwan 
er Armeniernes Hovedſtad; diffe have adffillige Kloftre 
omkring Bjerget Ararat. 2) Adſerbeidſchan har en 
frugtbar Jordbund og flittige Indbyggere. Den folke⸗ 
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rige Hovedſtad Tauris ſaavelſom Ardebel driver betydes 
lig Silkehandel. 3) Ghilan har fortræffelig Silkeavl 
og megen Riis. Hovedſtaden er Reſcht. J Havnen 
Enzeli have Ruſſerne et befæftet Factorie. 4) Maſan⸗ 
deran, et lavt fugtigt og uſundt Land, er fulde af Mos 
radſer, men tillige gjennemfØaaret af ffjønne Hoie og 
Dale og befat med beboede Landsbyer. Foruden Hvede 
og Riis vilde Sukkeret være et vigtigt Produkt, hvis 
Perſerne celler Ruſſerne forftode at raffinere det. Hos 
vedftaden er Bodfroſch; Sari er en velbefeſtet og ftærft 
beboet Stad af ringe Omfang. Provindſen driver nos 
gen Handel. 5) Korafan, hvoraf dog en Deel ftader 
under Kongen af Kabul, andre Diſtrikter bave deres ege 
ne Herrer eller ftaae under Usbeckerne fra Buchara. 
Koraſan er et fundt Land med Érigerffe Indbyggere. 
Det frembringer alle Slags Kornrarer, de ædlere 
Trefrugter, Indigo, Galabler, koſtbare Kryderier, 
Uld, Turkiſer og Rubiner. " Der forfærdiges ſtjonne 
Teppener og godt hardede koſtbare Sabelklinger. Tur⸗ 
komannerne Drage igjennem en Deel af Landet med des 
ges Hjorde. Hovedſtaden Meſched er berømt af en 
foftbar Moſchee, der beſoges af mange Pillegrime. 
Herat, der ligger pan en viid, behagelig Slette, er en 
vigtig Handelsplads, hvor månge indiffe Kjøbmænd 
famt nøgle Jøder og Armenier opholde fig og hvor mans 
ge Caravaner anfomme fra Indien. 6) Irak eller Erak 
Adſehemi, Iran Perſan, er gjennemfÉaarer af nøgne 
Bjerge, hvorfor det mod Syd og Øft er ode, men ide 
nordlige og veftlige Egne frugtbart paa Korn og ædle 
Frugter. - Luften. er reen, ſtarp og fund; Befolkning, 
Cultur og Kunfiflid flaae her paa et hoiere Trin end i 
de andre Provindfer. Den forrige Hovedſtad Iſpahan 
har under de indvortes Krige tabt meget af fin fordums 
Anfeelfe. Den har nu ei meer end 50000 Indbygge⸗ 
re, der ifær forfærdige Guld⸗ og Sølvftoffer fil ſtor Fulde 
kommenhed. Det fongelige Pallads og den kongelige 
Moſchee ere prægtige Bygninger. Floden Zenderud des 
lev Staden og er prydet med to fEjønne Broer. Eg— 
nen omkring Iſpahan er tør og vandes ved funftige Car 
malere Staden Pezd er folferig og handler med Silke 



408 er 

sg Bomuld. Kaſchan, hvor Schak Abbas's prægtige 
Pallads endnu ftaaer, driver ſterk Handel med her for: 
færdigede Silkeſtoffe. Kom, der 1780 ødelagdes ved 
et Jordſtjelo, beſoges af mange andægtige Pillegrime, 
fordi Sidi Fatimas, Kongerne Schak Abbas's og 
Schak Sofis Grave findes her. Caswin eller Casbin, 
en. nærfom og folkerig Stad, hvor Silketoier og fortrins 
lige Kobberarbeider forferdiges. SKermanfehab, en bes 
fæftet Grendſeſtad mod Kurdiſtan. Teheran, Kongens 
nuværende Reſidens, ligger paa en ſtjon Slette i Nar— 
heden af høie Bjerge, er fiirfantet og har et. fongeligt 
Slot, der indtager en ſtor Deel af Byen. Indbygger— 
nes Antal er 50000. 7) Chufiftan eller Kufiftan ved 
Tigris og den perfiffe Bugt, er udfat for Araberne 
Indfald og for Størftedelen ode. Hovedſtaden er 
Chufter. 8) Farſiſtan ved den perfiffe Havbugt er 
tildeels det gamle Perfis i indſtrenket Forſtand. Hos 
vedftaden Schiras ligger i en yndig Dal, hvor der voxer 
foftelige Frugter og den berømte Schirasviin, hvoraf 
der aarligt perfeg over 4000. Tønder. Staden har et 
Citadel, adffillige Torve og Caravanſeraier. J færs 
ſtildte Ovarterer bre Joder og Hinduer. Moſcheerne 
vedligeholdes godt, men den academiſte Bygning Mes 
draſſa Chan forfalder tilligemed Videnſtaberne. Ved 
Schiras ere Gravminder for Hafiz og Sadi Cfee perſiſk 
Litteratur). Endnu vigtigere for Oldgrandfferen er 
Ruinerne af Perſepolis (fee denne Art.). Buſcher eller 
Abufchær er paa en vis Maade ligefom Havnen for 
Schiras, hvorover en levende Handel føres med Indien. 
Englænderne have et Factorie i fidftnævnte Stad. 9) 
Lariftan ved den perſiſte Havbugt, er bjergfuld, tør og 
maadeligt befolfer, men ved fine Bjerge, ſikkret mod 
flendtlige Indfald. Hovedſtaden Lar har gode Floiels⸗ og 
Taftmanufacturer. Araberne have fat fig ned langs Kys 
ften og ftaae under Seheiker, der igjen ere afhengige af Is 
manen i Maſkate. Øen Ormus er ligeledes befat af Araber. 
10) Kerman, der er ſmallere ved Ormusſtradet end ved 
den nordoſtlige Grendſe beftaaer af høje nøgne Bjerge 
eller tøre Sandorkener. Luften er heed og uſund. Dads 
lerne, (om trives i nogle Egne, ere Indbyggernes Hoved⸗ 
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næring, Faarene levere den Ejønnefte Uld, hvoraf Indbyg— 
gerne forfærdige Shawler, der ligne dem fra Kaſchemire, 
Hovedſtaden Kerman er temmelig befolket. Bender Abs 
basſi (Gamrom) var paa den Tid, Portugiferne havde ers 
obret Ormus, ſterkt beſogt af indiſte og europæiffe Kjøbs 
mænd, mener nu af ringe Betydenhed og forladt af de 
flefte Indbyggere formedelft den. utaalelige Hede om 
Sommeren. Kongen af Iran eller "def egentlige 
YWerfien heder Feth eller Fath Ali Schah (Schak) 
og beherſker tillige endeel af Kurdiſtan; i denne Pros 
vinds findes adſkillige uafhængige Stammer og Tyr— 
ferne paaftaae Overherredommet cover en Deel af dette 
Land. — Kongen af Kabul, Mahmud, der ogſaa har Tis 
tel af Schah, hører til Afaannernes Stamme og regjerer 

øver Afganiftan, Endeel af Koraſan, Sedſcheſtan og 
den indiffe Provinds Kaſchemire. Kongen vefiderer i 

- Kabul, men vi fjende fun lidet til denne Deel af Afien. 
— Mellem Kabul, Iran, Indien og det indiſte Hav lige 
ger Beludſchiſtan (tildels Provindſen Mekran) der regje⸗ 
res af en uafhængig Fyrſte. Jordbunden er deels bjerge 
fuld, deels fuld af Sandorkener, og derfor ei meget frugts 
bar pande Steder hvor der mangler Vand. Klimaet er 
paa nogle Steder brændende hedt, iøvrigt mildt. Kelat 
er Khanens Reſidens og Landets Hovedſtad. — Hos de 
Gamle var Provindſen Perſis eller Perſia forſtjellig fra 

Perſernes Rige. Hiin, der af Hebræerne faldes Elam, 
begrændfedes af Sufiana, Media, Karmaniaog den pers. 
ſiſte Bugt, gjennemftrømmedes af Floderne Medus, Cy⸗ 

rus og Araxes. Ved Søfyften var den jevn, fandig og 
heed, i Midten tempereret varm, vandrig og frugtbar, - 
mod Norden raae, ufrugtbar og bjergfuld. Beboerne 
vare røverffe Bjergfolk, Paretacener, Koffæer ꝛc. Her 
laae Perſepolis. — Det perfiffe Rige (Iran, Eriene, A— 
riene) indbefattede alle Perſerne underkaſtede Lande i Aſien 
fra Taurus indtil Indus, nemlig Suſiana (nu Chufis 
ſtan) Karmania (nu Kerman), Gedroſia (Melran, en 
Deel af Beludſcheſtan), Aria (Koraſan), Drangiernes 
og Zarangæernes Land (Sedſcheſtan), Arachoſia (Afgani⸗ 

ſtan), Paropamiſus, en Bjergftræfning, ved hvis Fod 
Paropam iſaderne og adffillige andre * Folkeſlag le⸗ 

b 
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vede Mardernes og Tapurernes Land, Hyriania, Parthia, 
Bactriana (det nordlige Korafan) og Sogdiana (endeel af 
Tartariet) med Hovedftaden Marafand (nu Samar⸗ 
cand). — Perſernes Hiftorie træder førft udaf Fortidens 
Morke med Cyrus; tidligere er den uvis og fabelagtig. 
Mahabadernes Dynaſtie anføres af Mfterlænderne 
fom det førfe; paa famme fulgte Piſchdadiernes, 
(ſamtidigt med det affyriffe Rige). Tolv Regentere nævs 
nes i denne mythiſte Tidaf 2421 Aar. Blandt diſſe 
findes Kajumaras, Huſchenk, Tachmuras, Dſchem⸗ 
ſehid, den ſtorſte af Piſchdadierne, Iſtakhars Opbygger, 
Tyrannen Zohak, ſom plagede Landet, Feridum, Fædrene» 
landets Befrier og Gienopretter, Manutſcheher, Zeb og 
Gerſhaſp, den ſidſte Piſchdadier. Paa Piſchdadierne 
fulgte Cajaniderne, 718 Aar. Til den uviſſe Tid for 
Eyrus hører Guſtaſp, den mediffe Cyaxares eller hans 
Samtidige, under hvem Zerduſeht (Zoroaſter) levede. 
Med Cyrus (559—529 f. Chr. $.) begynder det perſiſke 
Riges Storhed eller i det mindſte udvortes Glands. Han 
forenede Meder og Perſer under fit Herredom, hvorved de 
bleve berffende Folk i Aſien; han overvandt Croeſus, er⸗ 
obrede Babylon og underkaſtede fig hele Lileafien. Ham 
fulgte hans Søn Cambyſes (529—522), ſom unders 
tvang Waypten. Efter denne herſkede i fort Tiden Mas 
gier, fom udgav fig for Cambyſes's Broder Smerdis. 
Efter hans Fald erholdt Darius Hyſtaſpis Thronen, ens 
ten ved Lod eller Valg (522—4386). Han undertvang 
det oprørfe Babylon, erobrede Thracien, Macedonien 
og en Deel af Indien. Hans Plan, at undertvinge 
Scytherne paa hiin Side Iſter, mislykkedes. Han 

tvang vel de græffe Colonier i Lilleaſien, ſom forſogte at 
afryfte det perſiſte Aaa, men hans Krig med de europæis 
ſte Greker faldt ulykkeligt ud. ERgypten gjorde til 
lige Oprør imod ham. Hans Sen Zerres (486—465) 

bragte Waypten iafen til Lydiabed, men hans Angreb 
paa Græfenland ftrandede ved Salamis og Platea, og 
han maatte fiden føre en fordærvelig Forſparskrig mød 
|Græferne. Under Artaxerxes 1fte, den langhaandede, 
(465 —424) vifte fig de førfte Spor til Rigets Forfald. 
Det oprorſte Xgypten blev førft undertvunget efter en 
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haard Kamp. Den græffe Krig endtes 449 med den 
ufordeelagtige cimonſke Fred. Megabyzus vakte en fars 
lig Opftand og foreſtrev felv de Betingelſer, paa hvilke 
han vilde forlige fig med Kongen. Denne beherffedes 
af fin Moder og Gemalinde. Den paafølgende Afvere 
ling af Regentere var hurtig og voldſom. Xerres 2den, 
Kongens enefte ægte Søn, blev efter 45 Dages Forlob 
ombragt af fin uægte Broder Sogdian, og denne igjen 
efter 6 Maaneder af en anden uægte Broder Ochus, der 
regjerede under Navnet Darius 2den indtil 405. Han 
ftod gandffe under fin Gemalinde Paryſatis's Indflydel— 
fe og maatte kjempe mod adffillige Oprør, hvorved Riget 
ftedfe mere forfaldt, I Egypten maatte Perferne ers 
fjende egne Konger. ” gun de indvortes Uroligheder i 

Grakenland, hvori de blandede fig, reddede dem endnu 
nogen Tid fra et almindeligt Angreb af Græferne og frå 
Undergang " Artarerres 2den Mnemon (405 » 362) 
ſtod gandffe under fin Moder Paryſatis's Indflydelſe. 
Hans Broder Cyrus, der underftøttedes af 10000 - 
Mand græffe Leietropper, føgte at berøve ham Thronen, 
men Artaxerxes flog ham ved Cunaxa (401), hvor Cy⸗ 
rus faldt. Xenophon førte de græffe Leietropper tilba— 
ge og har beffrevet Toget i fin Anabaſis. J den Krig, 
fom derpaa udbrød mellem Sparta og Perfien, nodtes 
den ſeierrige Ageſilaus, ved indvortes Uroligheder i Græs 
kenland, til at opgive de Fordele, han havde erholdt i 
Lilleaſten, og Spartanerne indgik den ufordeelagtige 
antalcidiſkte Fred (287), hvorved Perſerne igjen erholdt 
Overherrebommet over de græffe Colonier i Lilleafien. 
Artaxerxes 3die, Ochus (362-338), en Søn af den fos 
regaaende, befæftede ſin Throne ved at lade fine talrige 
Brødre henrette, Han undertvang Ægypten paa nye, 
men regjerede med Gruſomhed og blev dræbt ved Gift af 
Gildingen Bagoas. Efterat denne tillige havde udryd⸗ 
det den hele fongelige Familie paa den yngſte Søn Arſes 
nær, fatte han ham paa Thronen for at regjere i hang 
Navn. Efter to Aars Forlob havde Arſes fin Faders 
Skjebne (336), og Bagoas ſatte Darius Codomasnun, 
en langt ude Beflægtet af den lars Familie, pag 

2 
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Thronen. Ogſaa ham havde Bagoas tilberedet Gift, 
men maatte felv uddriffe famme. " Darius fom nu i 
Krig med den macedoniſke Alexander, tabte Slagene ved 
Granicus, Iſſus og Arbela sller Gaugamela, flygtede 
efter det fidfte Slag til Beſſus, Statholder i Bactrien, 
fom dræbre Kongen (330), hvorpaa Alexander bemægtis 
gede fig det hele perſiſte Monarchie. Da det macedonis 
ffe Rige adfplittedes efter Alexkanders Død (323) hers 
ſtede Seleuciderne pverPerfien til 246. Paa dem fulg⸗ 
te Arſaciderne, ſom ftiftede Parthernes Rige (ſee dens 
ne Art.) hvilket ſtod til 226 efter Chriſti Fodſel. Pers 
ſeren Ardſchir Babekan (Artaxerxes) ſtyrtede nu det pars 
thiſte Herredom og opkaſtede fig felv til Regent over de 
perfiffe Lande, hvilke hans Cfrerfommere Saſſaniderne 
beherſtede i 407 Aar. Ardſchir, Saſſaas Søn, res 
gierede felv til 241. De Krige, ſom ban førte med 
Romerne, vedvarede under hang Cfterfølger Schapur 
(Sapores iſte til 271), der fangede Keiſer Valerian, og 
ſtal have behandlet ham med yderſte Haan. Schapurs 
Efterfølger Narſes fluttede Fred med Diocletian (303). 
Forſt da Schapur 2den den ſtore (309 - 380) var 
bleven myndig, erholdt Riget igjen Kraft. Han ſtraf⸗ 
fede Araberne for deres Streiferier og tog Kongen af 
Yemen til Fange. Derpaa fordrede han, ſom fordum 
Ardſchir, af den romerſte Keiſer den hele Landſtrak⸗ 
ning indtil Floden Strymon. Conſtantin den ſtore, 
Conſtantius og Julian modſtode ham vel, men Jorian 
kſobte Freden ved at afſtage de omtviſtede Provindſer 
va Fæftningen Niſibis. Efter Schapurs Død afverlede 
Krig og Fred uden afgjørende Begivenheder; Araber, 
Hunner og Tyrker traadde efter hverandre paa Kamp⸗ 
pladfen for og imod Perſerne. J Aaret 420 fom Va⸗ 
ranes 5te paa Thronen ved Arabernes Hjelp. Han før, 
te Krig mod Theodoſius 2den, tilbagedrev de i hang Di⸗ 
ft riet indfaldende eurbalitiffe Hunner med ſtort Tab og 
erobrede Kongeriget Yemen.  $ Aaret 457 kom Firuz 
( Peroſes) paa Thronen ved Hielp af de euthalitiffe Hun, 
ner, men han befrigede dem fiden og tabte er Slag imod 
dem 483, hvori han faldt: Valens eller Badach (4887 
491;jtabte endog en Deel af Riget til dem og maatte ite 
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Aar betale dem Skat. Men fnart erholdt Saſſaniderne 
igjen Storhed og Magt. Kobad overvandt Hunnerne, 
og, omendſtjondt han ved deres Biſtand 498 igjen er» 
holdt den tabte Throne, førte han dog fiden Krig med 
dem ſaavelſom Indierne og Keiſerne Anaftafius og Sus 
ftinian Ifte. Hang yngfte Søn Kosru Anuſchirvan 
(531:579) udmærfÉede fig ved ualmindelig Viisdom og 

Tapperhed. Under ham firafte det perſiſte Rige fig fra 
Middelhavet tii Indus , fra Jaxartes til Arabien og 
Egyptens Grendſe. Han befrigede lykkeligt Indierne 
og Tyrkerne, Keiſerne Juſtin og Tider ſamt Araberne, ſom 
han befriede fra mange fmaae Tyranners Undertrykkel⸗ 
fe. Han dempede fin Broders og fin Sons Oprør. Las 
gierne i Colchis, fom vare fjede af Grakernes UndertryÉs 
kelſer, underkaſtede fig ham; men, da han vilde flytte 
dem til det Indre af Perfien, vendte te tilbage under Jus 
ftiniang Herredom, da dennes Vaaben dengang vare 
ſeierrige. Anuſhirvan døde af Græmmelfe under Kredse 
underhandlingerne. Krigen vedvarede under Hormuz 
(Hormisdas, 5795591) og Varam indtil Kosru Par⸗ 
vig, under hvem den perſiſte Magt naaede fin hoieſte 
Spidſe. J heldige Krige udftrafte han fine Erobringer 
paa den ene Side til Chalcedon (616) paa den anden 
Side til Libyen og tbiopien og endeligt indtil Yemen. 
Men pludfeligt forandredes Krigslykken ved Keiſer He—⸗— 
raclius's ſeierrige Fremgang. Kosrtu miftede alle fine 
Erobringer; hang egen Søn Siroes, tog ham til Fan⸗ 
ge og myrdede ham (628). Perſien gif nu under bes 
ſtandige indvortes. Uroligheder fin Undergang imøde. 
Siroes eller Kobad Shiruieh blev myrdet endnu ſamme 
Aar. Ham fulgte hans fyvaarige Søn Ardſcbir 3die, 

ſom blev dræbt (629) af fin Feldtherre Sarbas (Sches 
heriar). Denne blev, endnu før han. havde bemægtiget 
fig Thronen, ſtyrtet af de perfiffe Store. - Efter adſkil— 
lige Omvaltninger, der fulgte faa hurtigt paa hverandre, 
at Hiftorieffriverne have forvirret Navnene, befteeg den 
fertenaarige Jezdedſeherd, en Sønnefsn af Kosru, Thro⸗ 
nen 632. Ham angreb Kalifen Omar 636. Perſien 
blev et. Bytte for Araberne og Jezdedſcherd faldt 651. 
— Bra Perſiens Crobring ved Kaliferne begynder det 
uyperſiſte Riges Hiſtorie. Arabernes Herredom varede 
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535 Xar fra 636-1220, Da deels Arabernes Stats 
holdere gjorde fig uafhængige, deels perfiffe og tyrkiſte 
Fyrſter tilreve fig enkelte Provindſer, faa blev Perfien 
deelt. Blandt de herſkende Dynaftier fan man bemærfe 
følgende: 1) det tyrkiſte Dynaſtie, Thaheriderne i Kos 
rafan fra 820 til 872; 2) Soffariderne, en perſiſk 
Stamme, der ftyrtede hine og herffede over Koraſan og 
Fars til. 902; 3) Samaniderne, der under Ahmed 
fremftode 874 i den af Korafan afhængige Provinds 
Mavaralnar og holdt fig der til 999. Ahmeds Søn 
Iſmael ſtyrtede Soffariderne og erholdt Magt og Anſeel⸗ 
fe. Under hans Efterfolgere fremſtode 4) Gasnevider⸗ 
ne, da Sebectechin, en tyrfi Slave og Samanidernes 
Statholder i Gasni og Koraſan, gjorde fig uafhængig i 
Gasni 977. Hans Søn Mahmud tilrev fig ogſaa Kos 
rafan 999 og Fars 1012 og endte ſaaledes Samaniders 
neg Heredom. Siden frarev han Bujiderne Irak Ads. 
ſchemi 1017 og udbredede fin Magt ogfaa i Indien. 
Men hans Søn Mafud tabte (10371044) Irak Ads 
ſehemi og Korafan til Seldſchuckerne, og fvæffede ved 
indvortes Uroligheder bleve Gafneviderne 1182 under 
Malek Schah, et - Bytte for Guriderne. 5) Sultas 
nerne af Gur bleve mægtige 1150 under Alaseddins Hos 
fain, men aftoge ſnart igjen efter faa Regjeringer deels 
ved indvortes Uenigheder, deelg ved Chowaresmiens Fyr⸗ 
fter. 6) Det chowaresmiſte Dynaftie (1097;1230) var 
ftiftet af Aziz, Seldſchuckernes Statholder i Chowares⸗ 
me, hvor han gjorde fig uafhengig. Tagaſh (1192) 
forſtyrrede Seldſchuckernes Rige og fratog Guriderne 
Koraſan. Hans Søn Muhamed erobrede Mavaralnar, 
undertvang Guriderne og Gasni og bragte den ſtorſte 
Deel af Perfien under fig. Men pludfelig miftede han 
alt (1220) ved Mongolernes Storchan, Dſchingis, og 
hans heltemodige Søn, Gelaleddin Mankbern omkom, 
efter at han endnu i 10 Aar havde anftrænget fig til det 
yderſte, i cen eenſom Hytte paa de kurdiſke Bjerge 
(1230). — Diſſe ovennævnte Dynaſtier herffede i det 
nordlige og nordoſtlige Perfien, men i det veftlige” og 
nordveſtlige herffede følgende. 7) Mardawig, en pers 
KÆ Kriger, opkaſtede fig 928 til Fyrſte i Dilem og ude 
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videde ſnart fin. Magt felv over Iſpahan; men fang 
Rige blev fnart fuldfaftet af Bujiderne. 8) Buji⸗ 
derne, Efterkommere af Bujſa, en fattig Fiffer, der 
udledede fin Herkomſt fra Saſſaniderne, erholdt ved 
Tapperhed og Klogſtab Herredommet over den ftørfte 
Deel af Perfien og 945 endog over Bagdad. De 
udmærfede fig meeft ved Dyder og Kjerlighed 
til videnfEabelig Cultur og "holde fig til 1056, 
da Malek Rabjm faae fig. nødt til at vige for Selds 
ſchuckerne. 9) Seldſchuckerne, en tyrkiſt Stamme 
fra Turfeftan, bleve førft mægtige i Koraſan mød 
Gasneviderne. Den tappre og kloge Togrulbeg Mah⸗ 
mud fortrængte her Sultan Mahmuds Søn, en Gas— 
nevide (1037), udbredede fin Magt over Mavarals 
nar, Adſerbeidſehan, Armenien, Fars, Irak Adfehes 

"mi og Irak Arabi, hvor fan gjorde Ende paa Bus 
jidernes Magt i Bagdad (1055) og! blev af Kalis 
ferne i deres Stad indfat til Emir al Omrah. Hans 
Efterfolgere udmarkede fig tildeels ved flor Virkſomhed 
og Humanitet; den magtigſte af diſſe Malek Schah, 
erobrede endnu Georgien, Syrien og Natolien (Rum). 
Men lidt efter lidt ſank Riget, da det efter forffjellige 
Forandringer oploſtes i fire Riger, der forſtyrredes, deels 
afde djomaresmiffe Schaher (1162 og 1195), deels 
af Atabeferne i Aleppo (1139), deels af Mongolerne 
(1194). Ved Dſchingischan bleve Tatarerne og Mons 
golerne herffendei Perfien. Deres Magt varede 185 
Aar fra 1220 til 1405. Tuli eller Tauli, Dſchingis— 
chans yngfte Søn, erholdt (1229) de perſiſke Provind⸗ 
fer, fom vare fomne under Mongolerne ved Dſchingis—⸗ 
than, og efter ham hans Søn Hulaku; begge vare i 
Forſtningen de mongoliffe Chaner Kajuks og Mangus 
Statholdere. Hulaku forøgede diſſe Lande med Syrien, 
Natolien og Irak Arabi. Han eller førft hans Cfters 
fommer gjorde fig uafhængig af Storchanens Overherre⸗ 
dom og dannede et eget mongoliſt Dynaſtie i hine Lan⸗ 
de, hvilket vedvarede til Abuſaid, ſom døde uden Arvin⸗ 

ger 1335. Hans Efterfølgere, ligeledes af Dſchingis⸗ 
chans Familie, førte fun Titel af Chaner af Perfien 
Riget var kraftloſt og deelt. Da fremſtod Timurlenk 
(Tamerlan) i Spidfen for en nye tatari Horde, 
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bemægtigede fig Perfien og opfyldte Aſien fra Hindoſtan 
til Smyrna med Skrek. Men ved denne ſtore Erobters 
Dod ophørte ogſaa Mongolernes Magt i Perſien aldes 
leg 1405 og Turkomannerne gjorde fig til Overherrer i 
100 Aar. Diſſe Nomadeſtammer, fom i 200 Aar havs 
De plyndret Landet, erobrede under Kara Juſſuf og hans 
Efterfolgere, den ſtorſte Deel af Derfien fra Timuris 
derne, men maatte fiden bukke under for andre turko⸗ 
manniſke Stammer under Ufong Haſſan, med hvilfe 
de forenede fig (1468). Men begge maatte vige for 
Iſmael Sofi (1505); ſom forftod at betjene fig af 
Sværmeriet ſom Politikens Redſtab, og hvis Dynaſtie 
herſtede fra 1505 til 1722. Iſmael Sofi eller Sophi, 
hvis Stamfader Scheikh Sofi foregav at nedſtamme fra 
Ali, fratog Turkomannerne Adſerbeidſchan (1505⸗ 
1508) og en Deel af Armenien, fældede deres to Fyr⸗ 
fter; erobrede Schirwan, Diarbekr, Georgien, Turke⸗ 

- ftan og Mavaralnar, og ſtiftede et Rige, der omfattede 
Adferbeidfehan, Diarbekr, Irak, Fars og. Kerman. ” 
Han antog Navnet Schah og indførte Secten Schu 
(Alis Sect) i de erobrede Lande. Hans Efterfølgere 

Thamafp(152371575), Iſmael 2ben (1576:1577) 
Muhamed (1577: 1536), Hamzeh (1586) og Iſmael 
3die (1537) førte blodige Krige med Tyrkerne og Usbe⸗ 
kerne. Men Schah Abbas den ftore (15387:.1629), 
bragte Riger igjen paa Fode ved fine Erobringer. Han 
fratog Tyrferne Armenien, Irak Arabi, Meſopotami— 
en, Stæderne Tauris, Bagdad og Baſſora; Usbekerne 
Koraſan, Portugiſerne Ormus og Mongolerne Kanda— 
har; han ydmygede Georgien, ſom havde unddraget fig 
perſiſt Overherredom. Han indførte en uindfrænfet 
Magt i Perfien, flyttede Refidenfen til Ispahan og bes 
ſtemte Valfarten til Medſched for at afffaffe Valfarten 
til Mecca blandt Perſerne. De følgende Regentere, 
Schah Sofi (1629-1642) og Abbas den 2den (1642. 
16667, forte nye Krige med Tyrferne og Indierne, 
med hine om Bagdad, fom tabtes, og med diffeom Can⸗ 
dahar, der tilbageerobredes (1660). Men under Schah 
Soli man (1666-1694) ſank Riget i Kraftløshed og 
forfa (dt aldeles under hans Søn Huſſein. Xfganeryl i 
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Candahar gjorde 1709 Opſtand under Mirweis, og 
dennes SonMir Mahmud bemægtigede fig 1722 heleRis 
get. Nu paafulgte vilde Anarchie. Mahmud gif fra For» 
ftanden og blev ſtyrtet af Aſhraf (1725), fom iajen blev 
Dvervunden af Thamaſp Kuli Chan, der ved Ruſſernes 
og Tyrkernes Medvirkning fatte Huſſeins Søn Thamaſp 
paa Thronen (1729). Men, da denne aftraadde Geor⸗ 
gien og Armenien til Tyrkerne, affatte Kuli Chan ham 
og ophøjede hang mindreaarige Son Abbas 3die paa 
Thronen (1732). De Rufferne og Tyrferne aftraadte 
Provindfer vandt han tilbage ved Slag og Forlig, og da 
Abbas 3die Bøde (1736) befteeg han felv Thronen under 

Navn af Schah Nadir. Ved Vaabenheld og Strenghed 
hævede han Derfen igjen til den forrige Anſeelſe, ereb⸗ 
rede Baharein 1735, Balk fra Chanen af Bochara 
(1736), Candahar (1738), derpaa faldt han ind i Hin⸗ 
doftan (1739) og tvang Stor⸗Mogulen Muhamed til at 
overlade fig nogle Provindſer ved Indus og hans flefte 
Skatte. Nadir regjerede med den ſtraekkeligſte Gruſom⸗ 
hed og blev myrdet 1747 af Anforerne for hans Livvagt, 
hvorved Riget kom paa nye i Forvirring. Der dannes 
des nu fire forfjellige Riger: . 17) Koraſan og Sedſche⸗ 
ſtan; 2) Candahar eller de oſtlige Provindfer ; 3) Fars 
eller de veſtlige Provindſer og 4) Georgien. De ſidſte 
Land beholdt for det meſte ſine egne Fyrſter, der endeligt 
underkaſtede ſig Rusland. J Candahar eller det oſtlige 
Perſien ſtiftede Ahmed Abdallah Afganernes Rige. 
Han ſeirede ved Panniput og bod med Almagt i Indien. 
Hans Reſidens var Kabul. Ham fulgte Timur 1773, 
denne igjen Zeman og nu regjerer en Ahmed eller Ach— 
met Schah. Sj det ovrige Perfien fandt langvarige og 
blodige Stridigheder Sted mellem Statholderne og Na⸗ 
dirs Slægtninge, Nadirs Broderſon Ali [od fig udraabe 
til Konge under Navn af Adel Schah (den retfærdige)»: 
Alis Broder Ibrahim gjorde Oprør imod ham og fanges” 
de ham. tandet Partie udnævnte imidlertid Charokh, 
Nadirs Sønneføn til Konge; denne fangede Ibrahim 
og lød ham henrettte. Dervaa gjorde en Prinds af 
Sofiernes Familie Mirza Seid Muhamed Opftand, 
fangede og blindede Charokh, men blev felv fort ders 
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paa overvunden af en anden Oprorer ved Navn Yous⸗ 
ſef, der lod ham dræbe. Endeligt lykkedes det Kurden 
Kerim Chan, der havde tjent under Nadir, at gjengive 
Riget Rolighed og befæfte fin Magt ſom Perfiens Res 
gent. Hans Viisdom, Retfærdighed.og Krigserfarens 
hed erhvervede ham fit Folks Kjerlighed og fine Naboers 
Agtelfe. Han faldte fig aldrig felv Chan eller Schah, 
men blot Vekil (Regent). Ved Kerims Død (1779) ops 
fom nye Forvirring. Hans Brødre vilde bemægtige fig 
Thronen med Forbigaaelfe af hans Sønner. Ali Mus 
rad af Kerims Familie kom i Befiddelfe af ſamme 
1784; men Gildingen Aga Mehemet, en Mand af 
gammel Familie og ikke almindelige Egenſkaber havde 
gjort fig uafhængig i Mafanderan. Ali Murad mars 
ſcherede imod ham, men døde ved et Fald med Heſten og 
efterlod Scepteret til fin Søn Jafar. Denne blev flas 

"gen ved Jezde⸗Kaſt af Aga Mehemet og flygtede til 
Schiras. Her omkom fan i en Opftand 1792, da 

Aga Mehemet beleirede Staden. Forgjeves ſogte Ja⸗ 
fars Son,  Luthf-Mli i adſtillige fortvivlede Fegtninger 
at bringe Lykken paa fin Side. Aga Mehemet blev Sets 
erherre og udnævnte til fin Efterfølger Babachan, der 
fra 1796 regſerer det egentlige Perfien under Navn af 
Feth eller Fath Alt Schah. Han refiderer i Teheran og 
har ført adffillige Krige med Ruſſerne, hvori Perſien 
har tabt nogle af fine nordveſtlige Provindfer. Han 

ſynes at fortjene Navn af en god Regent. — J den 
ſydoſtlige Deel af Perfien har dannet fig et nyt Rige Der 
[ludfebiftan, hvis Regent falder fig Chan og reſi⸗ 
derer i Kelat. . 

Perſiſt Sprog og Literatur, Blandt de Sprog 
der vare brugelige i de perfiffe Provindſer, der fordum 
dannede det mediffe Riae, vare Zend og Pehlvi de 
meeft betydende, hiint i Norden, dette i Syden af Mes 
dien. Navnet Zend felv er pehlviſt og betyder levende. 
J Zendfproget ſtrev Zoroaſter fine Religionsbøger, hvil⸗ 
fe Anquetil du Perron har ſtaffet og noiere Bekjendt⸗ 
fab med, for faavidt de endnu findes, under Navnet 
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Zend avefta ad: det levende Ord"). Alerede før vor 
Tidsregnings Begyndelſe fynes det at være bleven volde 
ſomt fortrængt og udflettet, og for nærværende Tid gi⸗ 
veg der, felv blandt Gebrerne, der endnu befjende fig 
til Zoroaſters Lære, meget-faa, der ere kyndige deri. 
Zend al faavel i grammatifalæ Bygning fom i Rod— 
ord have megen Lighed med Sanscrit. Pehlvi, ſom 
taltes omtrent famtidigt med Zend i Nedre-Medien eller 
Parthien, fif en hoiere Uddannelſe og blev "SÉriftfprog 
ſaavelſom Selſkabsſprog under de parthiſte Konger, 
men maatte vige for Parſi-Sproget, da Rigets Sæde 
blev fintter til de fydlige Provindfer og Saſſaniderne 
endog: forbøde det. Efter ubeftemte Cfterrerninger ſtal 
det dog endnu tales af et Nomadefolk i Schirwan (Pud⸗ 
dar). Selv blandt Gebrerne gives der nu fun Faa, 
der forftaae det.  Forvafters Skrifter bleve tidligen 
overfatte paa Pehlvi⸗Sproget; desuden haves forfjels 
lige theologiſke og hiſtoriſte Skrifter i ſamme. Pehlvi 

er beflægtet med det chaldeiſte. Under Saſſaniderne 
blev endeligt det blide, rige og boielige Parfi Sprog, 
fom taltes i Provindſen Fars eller Farſiſtan, herffende 
Sprog i Perfien, hvoraf det nyperfiffe dannedes og af. 
begge den raae furdiffe Dialect. Parſi eller det ublans 
dede Sprog, der taltes i Fars, forraader en felleds Ops 
rindelfe med Sanſcrit, uden at man derfor med Schle— 
gel bebgver at gjøre Sanfcrit til Moderſproget eller 
med Frank omvendt, fEjøndt den fidfte Mening, formes 
delſt Parſi Sprogets ſtorre Simpelhed ſynes at være 
bedre grundet end den forſte. Temmelig reent finde vi 
Parſi Sproget endnu hos Ferdufi og nogle andre SÉris 
bentere fra Muhamedanismens førfte Aarhundreder, 
dog et gandffe ublandet med det arabiffe. Denne 

- Blanding af det Arabiffe med Parfi» Sproget fandt 
Sted efter Perfiens Erobring ved Araberne, da den mus 
hamedanſte Religion, blev herÆende i Perfien og det aras 

+) W. Jones hørte af en færd Tilhænger af den zo⸗ 
roafterffe Lære, at Zend var Navnet pra 
Skrifttræekkene i deres Religionsboger, Aveſta 
derimod Sprogets Navn. 
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biffe Sprog blev Perfernes egentligt: lærde Sprog: 
Optagelfen ei alene af mange enfelte Ord, men og 
af hele Phraſer, ſteedte, deels af Nødvendighed, 
da der i Parſi⸗Sproget mangler Ord for mange 
nye Begreber, men deels oa for at ſtjelne fig fra 
den almindelige Hob ved finere og fiirligere Ude 
fryf. Saaledes opkom det ny perſiſte Sprog. 
De arabiffe Ord, med hvilke det er blandet, ere deels 
blevne uforandrede, deels forandrede og boiede paa pers 
ſiſt Viis. Det perſiſte Svrogs Slagtſkab med det ger⸗ 
manniffe er vel et faa ſtort, at den Tydſte, ſom Leibnitz 
figer, ftrar fan forftaae hele perſiſte Vers, men det finder 
dog uden Tvivl Sted, "Dette Slagtſtkab bevijer, uden 
at berertige til alt for driftige, og, da de ere ubeviiglige, 
unyttige Hypotheſer, at den fra Aſien nedſtammende Ger⸗ 
manner øfte af ſamme Kilde, ſom Perſiens gamle Be⸗ 
boer. Det ſamme gjelder om Celter, Slaver og Thra⸗ 
cier, af hvis Sprog der ligeledes findes Spor i det Pers 
fife. J grammatifalf Bygning ligner det perſiſke 
Sprog det engelffe i Simpelhed og i det Fortrin at fam, . 
menfsie Ord, der Tyoſkte. Her forbigaaes Dialecterne 
i det perſiſte Sprog; dog bemerkes, at den meeſt uddans 
nede Dialect i ſamme, der er bleven Hoffets og de Lerdes 
Sprog, heder Deri (af Dar, Port, Hof), men Folkets 
Sprog Valaat. Perſernes Skrift er den arabiffe med 
Tilføielfe af fire Bogftaver, med tre Punkter, ſom Aras 
berne ikke have. Hyppigſt ere deres Bøger i de hængende 
og udtrukne Skrifttrak, fom heder Talik. — Den perſiſke 
Literatur, hvoraf Magierne vare i Beſiddelſe indtil Ind⸗ 
førelfen af Islam, far t dens førnævnte Mundarter 
Zend og Pehlvi Intet af opvife uden de ovennævnte Værz 
ker og de tildeels uforftaaelige perſepolitanſte Indſkrifter. 
Hvad der undgik Odelæeggelſen i Alexanders Tid tilin⸗ 
tetgiordes under Kaliferne, og fun faa Levninger vedlige⸗ 
holdtes under de flygtende Perſer eller Gebrer. Den 
perfiffe Cultur ſank i det arabiffe Hetredoms førfte Tis 
der; for det 10de Aarhundrede findes intet Spor af no⸗ 
gen Literatur. Forſt under Abbasſiderne fremblomſtrede 
Videnſkaberne ogſaa i Perften, og den arabiſte Litteratur 
var allerede i Aftagen, da den perſiſte, begunſtiget af 
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Bujider og Seldfdjufer, hævede fig. Blandt de Fyrſter 
der opmuntrede Lerde og Digtere ved perſonlig Yndeft 
og Belonninger, fortiener ifær at nævnes Bujiden Azad 
Eddaulet i Midten af det tiende Aarhundred, de gazne— 

vidiſke Sultaner Mahmud Sebektekin og Keder Ben J⸗ 
brahim, den ſeldſehuckiſte Sultan Malekſchah og hans 
Vezir Nazam el Maluk, ſamt Keder Chan Chakan. 
Denne Literaturens Blomſtren vedvarede til det 13de 
Aarhundred. Den aftog ſtedſe mere under Timur i det 
14de og Tyrferne i det 15de Aarhundred og forſvandt 
næften gandſte i det 16de.. De Undertrykkelſetr og Uros 
ligheder, ſom Perſien fiden har værer udfat for, have ei tils 

ladt Videnſtabernes Gjenopblomſtren. Menfra hiin ældre 
Tid befidde Perferne talrige og koſtbareLitteraturens Skat— 
fe, ifær i Poeſie⸗Hiſtorie, Geographic og adffillige andre 
Videnſkaber. Den meeft altmrende Deel af den perſiſke 
Litteratus er Poefien. Her fan man førft nævne Ferduſi 
(fee denne Artikel) fra Thus, Forfatteren af Shah⸗nameh, i 
Begyndelſen afdet 11te Aarhundred og hans Samtidige, 
de beromte Lyriker Anſari og Ahmed Eſſedi fra Thus (af 
hvilken ſidſte et Digt, Dauſet⸗ſchah anfsres). Videre 
ere ſom Lyriker udmærfede: Anweri fra Bednah i Kora⸗ 
fan, død 1200, uovertruffen, hans Kaſide, og kun vis 
gende for Hafij i Gafel (to af hans Digte ftaae i Asia- 
tick Miscellanies, eet i die Fundgraben); Chodſcha 
Hafiz Schemseddin Muhamed, meeſt bekjendt under 
Navbnet Zafiz, der levede det 14de Aarhundred, og 
har fin ſtorſte Bersmmelſe i Oden (Gaſel); (formedelſt 
hans Dunkelhed falde Øfterlænderne ham den myſtiſke 
Tunge, og mange, for det meſte tyrkiſkekerde havecommen⸗ 
feret ham, f. Er. Schemje, Schuuri og iſer Sudi. Ens 
kelte af hang Digte ere trykte adfpredte paa mange Stes 
Der, hans hele Divan da: den hele Samling af hang 
[yriffe Digte paa perſiſt i Calcutta og i en tydſk Over⸗ 
fættelfe af J. v. Hammer 1812 i to Bind); Shahi, 
fandfynligt en Difcipel af den længere nede forekom— 
mende Dſhami, Zatefi, Afefi, Chakani, Emir Ross 
ru, Senai, Schefali, af hvilke vi have Divaner og 
Fjende enkelte Digte ved Jones, Ouſely 0. A. For: 
uden ovennævnte har den perſiſte Literatur, maaſtee 
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endnu 200 Divaner at oppiſe af forfEjellige Forfattere 
blandt fine Lyrifere tæller den og den tyrkiſte Keiſer 
Selim iffe og den Ifidfte Stormogul, den ulykkelige 
Schah Allum (fee Franklins Life of Schah Al- 
lum). Meeſt berømt ſom Lyriker, Myſtiker og moral 
Digter, faavel i Orienten fon hos og er Scheich Saa⸗ 
OL, der levede i det Idte og 13de Aarhundred og døde 
fom en Olding paa 116 Aar. Hans Værfer ere for⸗ 
uden den berømte Guliſtan og Boſtan (Roſenhaven og 
Træhaven, vaatyd af Olearius, per fæ trykt i Calcutta, 
det førfte paa lat. og perſ. af Gentius), en Samling 
[yriffe Digte i det arabiffe og perfiffe Sprog, en Bog 
med Titelen Conventus quinque øg enanden under 
Titelen Liber consiliorum regum, og en lille Ordſprog⸗ 
bog (Pendnameh, trykt paa engel og perſiſt i Calcut⸗ 
ta). Ferideddin Attar, en Samtidig af Saadi, har 
ligeledes fErevet en yndet Samling af Sentenfer under 
Titel af Pendnameh (Prøver af Jones og Ouſeley) og 
adffillige andre Digterværfer. For det fuldkomneſte 
Monſter paa myftifE Skrivemaade gjelder Dſchelale⸗ 
Din Runi fra Balk i Koraſan, ſom ftiftede en egen 
Sect og døde fom from Sofi 1272. Hans ſtore Værf, 
Kilat el Metnavi (Samling af Metnavi eller Diſticher) 
er (aa vanffelig at forftaae, at der er forfattet egne 
Ordbøger for ſamme (Nogle faa Brudſtykker findes hos 
Jones og i die Fundgruben). Cen af Perſiens frugtbare 
fte og tillige behageligfte Digtereer Abdalrahman, mere 
bekſendt under Tilnavnet Dſchami, fom han erholdt af 
fit Fodeſted Dſeham i Koraſan. Han levede fra 1414 
ti! 1492 og har efterladte henved 40 Varker; blandt 
diffs ere hang Divan, hvoraf enkelte Digte ere trykte 
hift og her, Behariſtan KForaarshaven), hvoraf adſkil⸗ 
ge Fabler og forte Efterretninger om perſiſte Digtere, 
ere meddeelte i den i Wien 1778 udfomne Anthol, 
persic. Videre har han forfattet de to erotiffe Epoer 
Juſſuf me Zuleikha og Medſchnun we Leila”), af hvil⸗ 

*) Juſſufs og Zuleihas ſaavelſom Medſehnun oq 
Leilas Kjerlighed er beſjungen af utallige perſi⸗ 
ſte og tyrkiſte Digtere. Hyppigſt forekommer 
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fe vi fun Ejende det forſte nærmere af Fragmenter i 
Asiatick Misc,, men det fidfte af Chezys Overſattelſe 
(Paris 1807, 2 Bd.), hvilfen igjen ev overfat pag 
tydſt af Hartmann, og to fmaae grammaticalſte Være 
fer, hvoraf det ene, en Commentar til: den arabiſke 
Grammatik Kafiah, er udfommen i Conftantinopel, 
men det andet under Titel Niſab Tedjnis alloghat, i 
Gladwins Perfian Moonſchee og 1811 ſarſtildt i Lone 
don. Af nogle andre Varker fjende vi blot Titelen, 
Til Digterne af førfte Rang haver endeligt og Vizami, 
ved Slutningen af det 16de Aarhundred, hvis Varker 
beſtaae af fem ſtore Digte, hvoriblandt tre epiſte, Kos— 
ru og Schirin, Leila og Medſchnun og Alexanders His 
ftorie (Iskander⸗ nameh). Nogle af hans Lykkens Bog 
uddragne Fabler og Fortællinger ere udfomne i Original 
ogi Overfættelfe. Kosru fra Dehli, Abul⸗-⸗atha fra 
Kerman og Nani have hver ſkrevet fem Digte; 
Mir Uli fra Schirwan, Achmed fra Kirwan og 
Emir Soleiman have hver ſtrevet en Iskander nameh. 
Desuden gives der endnu mange andre Forfattere, af 
hvilke forte Brudſtykker ere meddeelte hiſt og her, deels 
ere deres Navne og Værfer opregnede i Cataloger over 
Pariſer, Oxforder, Leidener, Wiener, Tippo-faibiffe og 
andre Bibliotheker. Den rigeſte Kilde til KundÆæa6 
om perfiffe Digtere er deres Levnetsbeſtrivelſer af Pers 
ſeren Dauletſchah under Titelen TefFiretelfhoara, hvors 
af man finder nogle Udtog i S. de Sacy Notices et 

extrafis des manuscrits&c, En ligeſaa ſtor Meng⸗ 
de af Fabler, Eventyrer og Fortællinger findes i Proſa. 
Dertil hører Anwar Soheili, en perſiſk Overfættelfe 
af Bidpais Fabler, Babar Danuſch af Einajut Oollah 
(overſat af J. Scott under Titelen: Garden of Know- 
ledge 1799, 3 Bd.), Tootinameh eller en Pape⸗ 
goies Fortællinger (paa perſiſt og engelſt af Hadeleh), de 
af Ouſeley overfarte Tales of Bahtyar and the ten 
Veziers &c, Andre lignende Samlinger ere benyttede 
af Scott i hang Tales, anecdotes and letters, 

i 

Digtet Medſchnun og Leila af Hatefi, en yndet 
perſiſt Digter, hvilket ev trykt i Oſtindien. 



” — TYREN Der 

translated from the Arabic and Persian 17800, af 
Langlés i hang Contes, Sentences et Fables tireés 
d'auteurs arabes et persans 1788 og i lignende Same 

linger, — J Hiſtorie, Geographie og Statiſtik befidde 
Perſerne ſtore og vigtige Verker. Abu Said (eller 
Abdallah Ben Abulkaſin Beidavi), ſom levede i den ſid⸗ 
ſte Halvdeel af det 13de Aarhundred, ſtrev en alminde⸗ 
lig Hiſtorie fra Adam til fin Tid, under Titelen: hiſto⸗ 
riſt Periefnor. Den gde Deel af dette Verk, der indez 
holder den chinefiffe Hiftorie, har Andr. Miller udgis 
pet perſiſt og latin. Turan Schah, der døde 1377 
i Hormuz, fÉrev en Schah Nameh, hvoraf findes et 
Udtog i Pedro Texeira Relaciones del Origen, des- 
cendencia y succession de los reyes de Persia y 
de Hormuz, Amb. 1610, Mirchond eller Muha⸗ 
med Ebn Emir Chowand Schah, der levede 1471, 
ſtrev et fort hiſtoriſt Verk under Titelen: Hortus pu- 
ritatis in historia prophetarum, regum et Chali- 
farum, hvoraf, foruden et Brudſtykke i Wilkens 
Grammatica persica, fire Afſnit ere meddeelte: af Jes 
niſch, i hans Historia regum Persarum, Viennæ 

1782, perſ. og lat. af S. de Sacy i hans Memoires 
sur diverses antiquités de la Perse, Saſſanidernes 
Hiſtorie blot paa Franſt; af Wilfen historia Samari- 
darum, Gåtting, 4. perf. og lat.; og af Jourdain His 
ſtorie om Ismaeliternes Dynaftie i hans Notice de 
Fhistoire universelle de Mirkond &c,, Paris 

1814, verftfE og franff. Til Mirchond fommer hans 
Son Chondemir eller Gayyetheddin Ben Hamadeddin 
"med hang Compendium historiæ universalis waho- 

medanæ, fom endnuer i Haandſtrift. Det famme 
ajelder om den vigtige Tarid el Tabari, Folkenes og 
Kongernes Hiftorie af Muhamed Ebn Dſchaffar Muha⸗ 
med Ben Dfeherir, hvilken oprindeligen er ſtreven paa 
arabiſt, men nu fun haves i en perſiſt Overſattelſe. 
Derimod fjende vi Lebtharik (medulla historiæ,) 

Hiſtoriens Marv af Al Emir VYabia Ebn Abdallatif 
al Kazivini (død 1351) af Gaulmins og Gal: . 
Lands latinffe Overſettelſe. Af Muhamed Caſim 
Feriſhta beſidde vi to vigtige Verker, af hvilfe 
Alex. Dow har overſat og bekjendtgjort der ene paa ens 

— 
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gel under Titel History of Hindostan, Lond, 1768, 

Vol. 4. og J. Scott det andet under Titelen: Hi- 
story of Dekkan, 1794, 2 Vol, 4. Ligeſaa undere 
vifende i Hindoſtans Hiftorie og Geographie er Tuzu—⸗ 
ki⸗Dſchihan-Guir, forfattet af Keiferen Dſchi⸗ 
han Guir, af hvilket Værk Gladwin har leveret 
Udtog i Asiatick Misc; fremfor alle andre Varker 
udmærfer fig Akbar nameh af Vezieren Abul 5235 

" (myrdet 1604), Hindoſtans elegantefte Skribent, ber 
ffrev ovennævnte Verk paa Keifer Akbars Befaling. 
De to førfte Dele af dette Vark indeholde Akbars og 
hans forfædres Hiftorie, men den tredie Deel, under 
Titel Ain Akbari, er en geographiſt, ſtatiſtiſk, phyſiſt 
og hiſtoriſt BefErivelfe over Hindoſtan, hvortil mange⸗ 
haande andre Noticer ere føiede, Af denne tredie Deel 
har G:adivin givet Udtog (under Titelen: Ayeen AKk- 
bery or institutes of emperor Akbar) og Langlès (i 
Recherches asiatiques), Abul Fazl har ogſaa overs 
fat de Wiſchnu Sarma tillagde Fabler af Sanſcrit paa 
perſiſt. Ouſeley har i fine orient: collections meddeelt 
nogle Brudſtykker af Aſem fra Kufas Annaler, 
hviike vekke Lyſt til det Hele. Viſtylde ſamme Lerde 
et Epitome of the ancient history of Persia, ex- 

tracted and translated from Jehan Ara, a persian 
Mspt, Lond, 1799, 8. Det gives endnu mange Varker 
over kortere Tidsrum, enkelte Dynaſtier og enfelte 
Fyrſter. Tarich Ali Moſaffer indeholder Hiſtotien 
om de ſyv Fyrſter af Familien Moſaffer. Schah Babour 
efterlod meget vigtige Commentarer til Kundſkab om 
Hindoſtan, hvilfe Abdul Rahim overfatte pan perſiſt. 
Abul⸗Rizak ſtrev Shah Rokh og hans Efterfolgeres 
Levnet, videre Hiſtorien om fine Geſandtſkaber til China 
og Hindoſtan, hvilfen fidfte Langlts har leveret overſat 
i fin collection portative de voyages &0.  Mewas' 
na Abdallah Ibn Faziellah med Tilnavnet al Wafit 
ſtrev i det 13de og 14de Aarhundred Dſchingischans og 
hans Efterfolgeres Hiſtorie indtil 1336. Petit de la 
Croix leveredeen Histoire de Timur Bec, og hang 
Son en Histoire du grand Genghizchan af perfiffe 

Kilder, W. Jones overſatte en Nadir lus Hiſtorie 
e 
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af Mirſa Muhamed Mahadi Chan fra Mafanderan > 
paa franſt; Gladwin overfatte en anden Nadir Shahe 
Hiftorie forfattet af Abdul Keram fra Kaſchemire 
under Titelen Beyoni Uaki (nødvendig Oplysning , 
Calcutta 1783; Langlès har leveret denne Forfatz 
ters Valfart til Mecca i Udtog i fin Colledion. 

. Endeligt leverede ogſaa Jac. Frafer en History o£ 
Nadir-Schah, Hertil kan foies Tuzukati Timur, 
fom Davy har overfart og White udgivet, under Titelen : 
Institutes political and military, written original- 
ly in the mogul language by the great Ti- 
mour, transl, into Persian by Abn Talib Alhus- 
seini and thence into English, Oxford, 1783. 4. 

Af geographiſce Varker i det Serſiſte Sprog har Ouſeley 
leveret et Brudſtykke af eft Kleimat (de fnv Klimater) 
i fin Orient, Coll. og bekjendtgjort et Udtog af den pers” 
fiffe Overfættelfe af Jon Haukals paa arabiſk ſtrevne Geo⸗ 
graphie. Om Chronologien har Gravius udgivet et vige 
figt perſiſt Verk under Titelen: Epochæ celebriores 

c,, Lond, 1650. Afde perſiſte Varker i Lægevidens 
ſtaben, er endnu intet bearbeidet; for imidlertid ei gande 
fÉe at forbigaae ſamme nævnes ber det foftbare Værk af 
Abulmanſur Mowafin Ben Ali, fom findes i Wien 
under Titel af: Liber fundamentorum veritatum 
medicamehtorum, Perſerne ſtuderede ogſaa Geome—⸗— 
trie og Aftronomie med Iver. Vaſereddin fra Thus 
bearbeidede og Maimon Raſchid commenterede CuÉlis 
des. Omar Chejan beregnede under Malek⸗Shah Sol⸗ 
aaret til 365 Dage 5 Timer 48 Minutter 48 Sekunder 
og blandt de aſtronomiſke Tabeller, der have Perſer til 
Forfattere, ere de vigtigfte de af Nafereddin paa Hulaku 
Ilecans Befaling forfærdigede, men førft 5 Aar efter Iſ⸗ 
cans Dod 1269 fuldendte og efter Forfatteren benævnte, 
og dei den førfte Halvdeel af det 15de Aarhundred, under 
Ulug⸗Beighs virkſomme Deeltagelfe af et Antal Aſtrono⸗ 
mer forfærdigede, hvilke Joh Grævius og Thomas Hyde 
have udgivet, En perfifE Kalender Ruznamehnauruz 
er ligeledes udkommen trykt, i Fol, Endnu, maa hev 
nævnes, Becks Ephemerides Persarum pertotum an⸗ 

num, Vind, 1695, fol, og Welſeh Tabulæ æquinoctia- 
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les, Aug, Vind. 1676, 4. Varkerne om Muhamed, 
Den muhamedanffe Religion, Helgenes Legender ꝛc. ere 
utallige, men af mindre Intereſſe for os. Afſtorre 
Vigtighed er derimod det perſiſte Udtog af Veda, Oups 
nek'hat, hvilket Anquetildu Perron har udgivet par 
Latin, 2 Bd. 4., 1804, ſtjondt det tillige ev vanſte⸗ 
ligt at forfaae, hvorved der tabes meget. De fem Mo— 
ſe⸗-Boger findes overſatte paa perſiſt af en Søde i Thus, 
i Waltons Polyglotte; af Evangelierne haves en dobbelt 
QOverfærrelfe, een i famme Polyglotte, en anden udgis 
ven af Wheloc, London 1657, fol. Roſenmuͤller 
har viift deres Vigtighed. Perſerne have med ſtor 
Flid bearbeidet deres eget Sprog ; dette beviſer den 
Mængde grammaticalffe og lexicographiſte Værter, de 
fave. Shahidis lille perſiſt- tyrkiſte Ordbog er blot for 
Begyndere, meere beromt er en af Ardeſchir ſaavelſom 
Naemet Allah (deliciæ dei, Guds Glæde), fom Car 
ftellus lagde til Grund for fin; men de to meeft berømte 
ere Ferhangi Dſehihanguir og Ferhangi Schuuri. Den 
ſidſte blev trykt i Conſtantinopel 1742 og en anden af 
Seid Ahmed 1804. Denne Overfigt vil ſtrakke til at 
viſe Vigtigheden af det perſiſte Sprog og dets Studium, 
da det (for Orienten, iſer Indien, det ſamme ſom det 
franſke Sprog for Europa) et alene beſidder en ſtor Rig⸗ 
dom af egne Verker, men og af Overfættelfer fra det 
arabiffe, fra forffjellige indiffe og andre Sprog, | hvis . 
Originaler deels ere tabte, deels utilgjengelige for 08. 
Vi ere nu rigeligt forfynede med Hjelpemidler til at lære 
ſamme. Her nævnes fun de vigtigfte. Jones's og Rie, 
chardſons Grammatiker (for ei at tale om de ældre) ere 
nu overtrufne af Gladwins Persian Moonshee, men 
iſer af Lumsden's Persian Grammar (2%. fol.). 

"SY Tydſkland har Wilken leveret den bedfte Grammatik. 
Af Ordbøger ere de fo fuldftændigfte Menniski Lexi- 
con årabico-persico-turcicum (2den Udgave, 4 B. 
Fol.) og Richardsons Dictionary persian, arabie 
and english &c. a new Edition, with numerous 
additions and improvements by Ch. Wilkins, Lon. 
don 1806, 2 Vol, 4. Hopkin —— leveret et 

— * e2 
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Udtog deraf feet Octavbind. Om enkelte Ting finder 
man god Underretning i Jones'$ Commentarier, i Ouse- 
leys Persian miscellanies, i Gladwins Dissertation 
on. the rhetoric, prosody and hyme of the Persi- 
ans og andre lignende Varker. 

Perſius. Aulus Perſius Flaccus, en romere Sa⸗ 
tirifer, blev født Aar 34 efter Chr. i Volterra (Volater- 
ræ) i Etrurien. Andre antage Ligurien fom hans Hjem, 
Da han havde et Huus i Portus Lune. Hang Familie 
horte til Ridderſtanden og hans Opdragelfe var overeens⸗ 
ftemmende hermed, Han ſtuderede i Rom under Grams 
matiferen Palæmon, Rhetoren Virginius Flaccus og 
Stoikeren Cornutus. Han levede i fortrolig Omgang 
med adſkillige af den Tidg udmerkede Perſoner og var 
yndet for fin Beſtedenhed og Behagelighed. Han døde 
allerede i en Alder af 28 Aar og efterlod Cornutus en bes 
tydelig Sum Penge og fir Bibliothek. Men denne tog 
blot Bøgerne og overlod Pengene til Perſius's Soſtre. 
Som Digter er Perſius os befjendt ved fer Satirer, der 
ftode i høi Anfeelfe hos de Gamle, De ere alle udmar⸗ 
fede ved Alvor og Strenghed. Hoihed og Reenhed i 
GrunMætninger fafte dem iblandt de moralſte Digtes 
førfte Rang, og fun deres fore Utydelighed ſtader Nye 
delfen, fom man elleré vilde have af dem. — Denne Uty⸗ 
delighed udſpringer deelg af Hentydninger, der ere os 
uforTaaelige, deelg af hans afbrudfe Skrivemaade og 
overdrevne Korthed. Sadvanligt ere Perſius's Satirer 
forenede med Juvenals. Caſaubonus har bedſt commen⸗ 
teret ham, Paris 1609 og London 1647, 8. 

Perſonernes Ret, Ordet Perſon betegner overs 
hovedet er Menneſte, der fan beftemme fig til Handlin⸗ 
ger ved TForeftillinger og Grunde; det bruges ifær om 
Menneffer med Henſyn til æres Stand, deres Egenſta⸗ 
ber, Rettigheder og Forhold til det borgerlige Self ab. 
Man falder derfor dem, ſom beklade et Embede i Sta⸗ 
ten, eller, ſom under Reaſeringens Autoritet, drive of⸗ 
fentlige til Reajeringens Vel ſigtende Forretninger. fom 
Advocater, Notarier 26. offentlige Perſoner, og Regen» 

så 
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føre, Gefandtere, Dommere, ved deres Functioners Ud⸗ 
øvelje, hellige Perſoner.· J mere indſtranket Forſtand 
forſtager man ved Perſon et Menneſtke, der er i en bor⸗ 
gerlig Tilftand (ſtatus)5: har en Egenſtab, i Følge 
hviiken viffe Rettigheder og Forpligtelfer tilfomme ham 
i det borgerlige Selffab. Menneſket er et Fornuftvæfen, 
hvis Characteer er abfoluta: med en fra alle udvortes 
Beſtemmelſer uafhængig Selvftændighed, og fom ſaa⸗ 
dant beſtemt til udvortes Frihed, efter hvilfen det fan 
bruge fine Kræfter, virfe paa Sandſeverdenen og realis 
fere fine Oiemeed, hvoraf det hoieſte er den ſedelige Fuld⸗ 
kommenhed. Men da ogfaa andre med det i Selffab 
forbundne Menneffer ere berettigede til famme: For— 
dring paa udvortes Frihed, faa udgaaer deraf den Fors 
pligtelfe for det, at erfjende deres frie Handlemaade, 
forfaavidt de derved ei fornærme dets Rettigheder. Den 
Ret, ifølge hvilken ethvert uafhængigt Individuum i 
Staten handler ſelvſtendigt og fan beſtemme fig efter 
fornuftige Oiemed, uden at indffrænfe Andres frie Virs 
kekreds kaldes Perſonlighedens Ret, hvilken er Grunde 
volden til alle Menneſkets øvrige Rettigheder og Fors 

pligtelfer. For faavidt nu diffe blot have deres Grund 
i perfonlige Egenſkaber og Forhold, kaldes de Perfoner⸗ 
nes Rettigheder; og Indbegrebet af deLove, hvorved dis⸗ 
fe Rettigheder og Forpligtelfer beſtemmes, Verſoner⸗ 
nes Ret (jus personarum), De Rettigheder og 
Forpligtelfer, der grunde fig paa Menneſkets perfonlis. 
ge Egenſkaber og Forhold, udfpringe 1) af ders naturs 
lige Egenſkaber, 2) af dets Familieforhold og 3) af dets 
borgerlige Forhold. Perſonernes Ret har derfor de 
Rettigheder og Forpligtelfer til Gienſtand, hvilke Lov⸗ 
giveren har forbundet med Livet eller Tilværelfen overho⸗ 
vedet, med Fødfelen, om den er ægte eller uægte, med 
Kionnet, med Alderen, om den er myndig eller umyndig, 
med Slægtffab, om det er fremkommet vedBlodet eller ved 
Kjønsforbindelfe, og med den borgerlige Stand, om den 
er frie eller ikke frie; adelig eller uadelig. Herhid hører 
Læren om naturlig og borgerlia Død, om Legitimation, 
om Tutel eller Curatel, om ateFabet, om den fas 
derlige Magt, Livegenſtabet, de borgerlige Statsrettig⸗ 
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heder og lignende Ting. Perſonernes Ret hos et Folk 
beroer altfaa paa ders Sæder og Skikke. Det er derfor 
lærerigt, at ſammenligneBeſtemmelſerne i den nyere fran⸗ 
ffe code civil, i Henſeende til Perſonernes Ret, med 
de Franſkes og iſer Pariſernes Characteer. "Dette 
forklarer, hvorfor Lovgiverne ved Seine have fundet 
det nødvendigt at ſikkre Selſtabets ſimpleſte og naturlig⸗ 
ſte Forhold ved en Mængde kunſtige Former mod egen» 
nyttige og ondffabsfulde Renker. Man læfe blåndt. ans 
det Méjeans causes célébres. 

Derfpectiv falder man den Videnſtkab, at afbilde 
eller tegne Gjenftande i Naturen, ſaaledes ſom de fees 
fra et givet Standpunkt, efter deres Skikkelſe og Farve. 
For faavidt man nu feer ved Hjelp af Lysſtraalerne, der 
i lige Linie gaae fra Gjenftandene til vort Pie hører 
Perſpectivet til Optiken. Men forfaavidt Tegningen 
af Gjenftandenes Form udfordrer en Ordnen af Linier 
og Vinkler efter geometriffe Grundſetninger, fan Pers 
fpectivet regnes til Geometrien, hvilfet Kaͤſtner har 
gjort i fine mathematiſke Begyndelſesgrunde (1fte Afd. 
afte Dee). Den Deel af Perfpectivet , ſom ans 

. gaaer Gjenſtandenes Skikkelſe er imidlertid veſentligt 
forfEjellig fra den, der lærer Farvetonernes Holdning. 
Der gives derfor et mathematiſt eller Linears og et 
Farviz eller Luftperfpectiv.… Begge ere af yderſte Big⸗ 
tighed for Maleren, Bygmeſteren, Billedhuggeren 20. 
Uden rigtig Kundſkab om ſamme fan ét Malerie aldrig 
erholde Sandhed og Liv, ja der frembringes ofte et 
modbydelige Indtryk ved Forſommelſe af eller Feil mod 
Denne WidentEab. Selv tilBGedgmmelfen af et Malerie 
behøves Bekjendtſkab med Perſpectivet. For at erholde et 
Begreb om denne Kunſts Natur og om perſpectiviſte Teg⸗ 
ninger, tenke man fig en Gjenſtand henftillet paa Jorden 
i nogen Fraftand fra Oiet. Mellem den og Piet anbrins 
ger man en tynd, gjennemfigtig, fodret fraaende Flade, 
f. Ex. en Glasplade. Straaler fra alle Punkter af 
Gjenſtanden trænge til Diet, afffjære paa deres Vei igjen⸗ 
nem Glasſkiven Punkter i ſamme, der beſtemme et noi⸗ 
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agtigt og fEuffende Billede af Gjenſtanden, ſom man 
falder den perſpectiviſte Afbildning eller Projection. 
Har Tegneren paa denne Maade Naturen for ſig, kan 
han forlade fig paa fit Øiemaal, faa behøver han fun 
at vælge en paſſende Standpunkt til Beſtuelſe, for at 

han tydeligt og bGegvemt,- uden at forrykke Piet, fan 
overſee det Rum, han vil fremſtille, med alle ſammes 

Gjenſtande. Her fan Perſpectiver let findes ved Hie⸗ 
maal og ved Hjelp af viſſe practiſte Hielpemidler. Men, 
naar Phantaſien aber Billeder eller vil fremftille ens 
kelte Naturgjenſtande fEjønnere og heldigere, for at 
forhøie deres Virkning, og man ingen Original i Das 
turen hav for fig.; faa maa en Ordnen af Delene, en 
Beſtemmelſe af Omridfene efter Perſpectivets mathe—⸗ 
matiſke Love nødvendigt gane forud, naar det Hele ſtal 
frembringe hiin Virkning, ſom Naturen gjør paa vore 
Sandſer og paa vort Sind. Linearperſpectivet beſtaager 
altſaa fornemmeligt i Opløsningen af det Sporgsmaal: 
hvorledes ethvert Punkt i Naturen fan bringes i den 
perfpectiviffe Proportion. - Dette fætter os i Stand til, 
at tegne alt det Øvrige. Trær, Huſe, Palladfer, 
Soilegange, hele Landſkaber ſaaledes, fom de vilde viſe 
fig i Glasſkiven, naar de vare af fee i Naturen, Der 
gives adffillige meget gode Anviisninger hertil. For 
Begyndere har Valenciennes practiffe Anviisning til 
Lineat⸗ og Luftperſpectivet, der er overſat af Franf€ 
paa Tydſk af Meynier med 36 Kobbere, 1803, Hof 
hos Grau, afgjorde Fortrin med Henſyn til Tydelighed 
og Beffueligbed. Da det ei er muligt uden Figurer tys 
deligt at foreſtille Perſpectivet, faa fan her blot gives en 
fort Forklaring af det Nodvendigſte, for uden mathes 
matiſte Conſtructioner, Beviſer og Beregninger at gjez7 
re Ikkekjenderen befjendt med Kunſtudtrykkene. Paa 
en Flade, ſom man fan falde Grundfladen, foreftiller 
man fig en Gjenftand f. Ex. en Cubus af betydelig 
Storrelſe. Efterſom vi tage vort Standpunkt vil den 
forefomme os ſtsrre eller mindre, ſnart ſeet ovenfra, 
ſnart neden fra, fnart fra Siden. Vi ville bemærfe, 
at man af det Rum, fom indtager dens Grundflade, kan 
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forfærdiae en egen Tegning, Grundtegning (ichnogra⸗ 
phiſt Taning), der er forſtjellig fra den opretftaaende 
Side eller Profilen (orthographifE Tegning). Vi vils 
le overtyde os om, at vi tydeligſt og begvemmeft kunne 
overſee Gjenſtanden med uforſtyrret Øie, naar vierefre 
Gange faa langt fra ſamme fom dens Storrelſe udajør. 
Hvad der nu finder Sred ved een Gienſtand, fan anven⸗ 
des paa alle, f. Er. paa de iet Landſtkab værende Dele, 03 
lærer os for hvert Standvunft at vælge den forholdsmæss 
fige Synsmark og ei optage flere Gjenſtande i en Teg⸗ 
Ming, end der virkeligen paſſe til dette Rum. Bag ved 
en Vinduesrude fan man ſtrax gjøre Forføg og hvergang 
bemærfe den Pyramide, Synsfiraalerne ajsre, naar 
man igjennem en Ramme fEuer hen til en Egn. Stod 
der nu mellem Cubufen og vort Øie, der kunde antages 
at være omtrent 6 Fod, et Menneſkes omtrentlige Hoi⸗ 
de; fra Grunden, en fürkantet Glastavle lodret paa en 
Linie, fom man falder Sundamentallinien; faa heder i 
Dette Tilfælde Hiets Afſtand fra Tavlen, Diſtancen, og 
Afftanden fra Grunden Oiets Sſide. Drage vi vides 
re en gorifontallinie og en Verticallinie igjennem det 
Punkt, hvor Diftancen ftøder paa Tavlen, og hvilet 
vi falde Øie: eller Hovedpunktet, faa dele diſſe Linier 
Tavlen ten hoire og venftre, øvre og nedre Side, og 
ODiepunktet ſom er deres GjennemfnitspunÉr,. ligger i 
Tavlens Midte. Alle Gjenſtande, fom fane ved høire 
eller venſtre Side af Verticallinien, ville vi nu fee fra 
hoire eller venſtre Side, og alle de, fom ligge over eller 
under Horifontallinien oven fra eller nedenfra. Sæt 
nu, at Cubufen var af en ajennemfigtig Materie, og 
at vi altfaa funde fee dens Grundflade, faa ville vi funne 
fænfe og Linier fra vort Fodpunkt til denne Grundflades 
fire Hjørner, hvilke vilde Ejere Fundamentallinien under 
Tavlen i fire Punfter Træffer man nu igjen fra diſſe 
Gjennemſnitspunkter Perpendicularlinier paa Tavlen, 
faa ffjære biffe de fire Straaler, der aaae fra Grundfla⸗ 
den til vort Mie og beſtemme ſaaledes Grundfla⸗ 
dens Billede paa Tavlen. Med Siderne og de øvrige 
Cubuſen begrændfende Flader finder det ſamme Sted 
paa lige Maade. Denne Bemærfning leder af fig ſelv 
til Conſtructionen, hvorved man bringer Gjenſtandenes 
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Grund og Profilrids i Projectionen, og paa den Fors 
ſtjel, der er imellem den geometriffe og perfpectivis 
ffe Grundtegning. Da nu den geometriffe Grundteg— 
ning bliver perſpectiviſt, naar man iftedet for at lægge 
den tæt til Glaſſet bag Tavlen, igjen lægger den flad hen 
paa Jorden og nu feer paa den, faa begriber man let, 
hvorledes de regelmæsfigfte Figurer f. Er. Quadrater, 
Cirfler, i Proportion blive til Trapezier og til Ellipſer 
og hvorfor det geometriſte Grundrids er nødvendigt for 
at faae det perſpectiviſte. aar man ret opmarkſomt 
betragter den forhen omtalte Cubus bag Glastavlen, 
faa vil man videre finde, at den forekommer faa meget 
mindre jo længere den ftilleg fra Tavlen, thi Straaler— 
ne, fom den fender til Hiet, villeda ftedfe danne mins 
dre Vinkler og omvendt. Saaledes faae ogfaa alle 
dens Linier, der ere parallele med Tavlen, en lis 
ge Stilling i Protertionen, og alle lader, der løbe pas 
rallele med Tavlen ligeledes ; de beholde altfaa en Ori— 
ginalen lignende Form; deler man dem, faa ftaae ogfaa 
Delene iForhold i Afbildningen. Men, naar Linierne 
ei ere parallele med Tavlen, faa vil Afbildningerne af 
dem, naar man forlænger dem, forene fig i et Punkt. 
Alle Figurer, fom ligge i Jagttagerens Horiſontal- eller 
Verticalflade (det er de Flader, fom man fan tanke fig 
lagde igjennem Piet og Horiſontal- eller Verticallinier⸗ 
ne), forekomme i Projectionen fom en Horiſontal- eller 
Verticallinie, Hvorimod Linier hvis Forlængelfe gaaer 
igjennem Piet, blot forefomme fom Punkter. De Lis 
nier endeligt, ſom hverken ligge parallele med Grundli— 
nien eller Horifontallinien, fee vi enten ftige eller falde, 
efterfom de- ligge lavere eller højere end Piet 20. Diffe 
og lignende Bamarkninger gjøre de forſkjellige Slags 
Conſtructioner forÉlarlige, ved hvilfe man frembringer 
Projectionen, men de føre og paa det rigtige Spor til 
at finde det rigtige Synspunkt til et Maleries Beſtuelſe 
og Bedommelſe. Vi have feet, at Piet antages at vær 
re i en beſtemt Fraſtand i dette fædvanlige Perſpectiv. 
Naturligviis erholde da alle Linier og Vinkler ſtore Fors 
andringer med Henſyn til deres Maal. Men nu foms 
mer det ved vifje Tegninger f. Er, ved militære Byg⸗ 
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ningstegninger og flige, mere an paa Maalet end den 
ſtuffende Vekning. Idette Tilfælde antages Piet at 
være i en uendelig Tang Fraftand fra Gjenffanden. 
Derved løbe alle fra Gjenſtanden til Hiet trængende 
Straaler parallele indbyrdes, Stiller man nu en Glas⸗ 
tavle i deres Vei, faa fremkommer deri et. Gjenſtanden 
ligt reent mathematiſt Billede, hvori alle Vinklerne ere 
lige og alle Siderne proportionale. Man kalder denne 
Green af det mathematiſte Perſpectiv Militair- eller 
Cavalierperſpectivet. For Geographien har man 
ogſaa antaget Hiets Stilling i en uendelig Fraſtand fra 
——— ved den ſaakaldte orthographiſte Projecti⸗ 

Man erholder derved et formindſtet perſpectiviſt 
Billede af ftore Lande og Have, men fornemmelig af 
Jordens Halvkugle ſelv. — Linearperſpectivet er ſaa⸗ 
ledes en mathematiſt Videnſtab, der lærer og, hvorledes 
Linierne, ſom Gjenſtandene beſkrive, fremſtiller fig for 

Betragterens Øie mod det Punkt, hvorpaa Diet hviler 
og efter Gjenſtandenes Fraſtand. Denne Videnſtkab 
har i den nyere Tid gjort ſtore Fremſtridt; dog bevife 
Malerierne fra Herkulanum, at de gammelgræffe Mas 

lere, i det mindfte forſtode faa meget deraf, fom var nod⸗ 
vendigt til den practiffe Anvendelfe. — Saalange Pers 
ſpectivet var ubefjendt og uden Regler maatte Kunſten 
blive i fin Barndom, thi det alene lærer at anbringe 
Forkortelſer med Møiagtighed og Rigtighed og felv ide 
ſimpleſte Stillinger behøver man ſamme. Ligeſaa vige 
tigt, iſer for Holdningen i et Malerie, er Luftperſpec⸗ 
tivet, omendfjøndt det ei hviler Paa faa demonftrerede 
Grundfætninger, fom Linearperſpectivet. Det lærer af 
bedømme Lyſets Grad, hvilket Gjenſtandene, i Forhold 
til deres Fraſtand, fafte tilbage til Betragteren, og viſe 
hvorledes diſſe Gjenſtande aftage i Farvetoner, efter Fot⸗ 
holdet af den mellemværende Luft, der adſtiller dem fra 
Jagttagerens Pie. Daar vi fEue ud i det vide Fjerne, 
fee vi fun de allernermeſte Gjenſtande i deres fande Far⸗ 
ve og ufvæffede Belysning. Ved de fjernere blande 
Lys og Farve fig, i Forhold til Fraſtanden, ſtedſe meer 
og meer med den af Dunſter opfyldte Lufts Farve, der 

ſom en uendelig fiin Duft omflyder alle Sjenftande, ind⸗ 
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til diſſe i den fjerne Horiſont gandſte tabe fig i den blaa⸗ 
lige Lufttone, faa ar vi blot funne iagttage deres Ho—⸗ 
vedformer, da deres Farve ſammenſmelter med Luftfars 
ven. ; Forholdet i denne Aftagen retter fig efter Luftens 
ſtorre eller. mindre Reenhed. Jo mere denne er op⸗ 
fyldt med Dunſter, defto bigdere og mere umærfelige ere 
Gradationerne i Holdningen, hvori Gjenftandene vife 

"fig. Ved Luftperfpectivet blive Tinterne fvagere, lige— 
ſom de bortgaaende Linier forkortes ved Linearperſpecti— 
vet. Sfær faae de Dele af Gjenftanden, der ſtulle bes 
lyſes, mere brudte, mere fvævende Farvetoner, den bes 
ſtyggede Side kommer ofte Gjenſtinnet eller Refleren til 
Hielp.· Er Graden af Luftens Tæthed given, faa fan 
man og beſtemme Graderne i Forholdene, thi de paar 
følge efter ſamme Love, ſom Storrelſens Gradation i 
Lineaperſpectivet fra et givet Afſtandspunkt. Da Gra⸗— 
derne i Luftperſpectivet vel lade ſig beregne, men ei faa 
mathematifE noiagtigt angive fom i Linieperſpectivet, 
"faa maa Kunftneren have Maaleſtokken for ſamme i Hi⸗ 
et, og han erholder famme ved opmarkſom Jagttagen 
af denne Virkning i Naturen. Ved den rigtige Hold» 
ning og ved Luftperſpectivet bevirkes to Ting i et Male— 
vie, forſt, af enhver Gjenſtand, i Forhold til dens Fra— 
ſtand fra Diet, i Farve og Belysning, erholder den Grad 
af Tydelighed, ſom tilkommer ſamme paa fit Sted, for 
det andet, at de forſtjellige Localtoner forene fig i en 
Hovedtone, fom ei er andet, end Luftens og Lyfets als 
mindelige Farve, der findes imellem Piet og Gjenſtan— 
den. GjenſtandenesLocaltone brydes meer eller mindre ved, 
Farven i Luftens almindelige Tone, efler ſom Luften ſelv 
er meer eller mindre farvet. Men Luftens Farve foran— 
drer fig efter Sollyſets Beſkaffenhed og Beſtaffenheden 
af de i Luftrummet fvævende Dunfter. Maleren vælger 
til fin. Hovedtone den Farve, ſom fvarer meeſt til den 
Hovedfolelſe og den Characteer, der ſtal herſte i hans 
Malerie, men hvilken Hovedtone han og vaelger, faa 
maa Holdningen dog ſtedſe finde Sted efter ſamme Love, 
og bevirke den ſamme optiſte Virkning, nemlig Skinnet 
af Gjenſtandenes forholdsmæesſige Fremtræden og Tilba— 

gevigen og alle Toners harmoniſte Sammenſmeltning 
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i cen Hovedtone. En rigtig Holdning er lige uundværs 
lig til et Maleries Sandhed og SFjønbed. Den aiver 
ſamme Virkelighedens ſtuffende Skin og Naturens inds 
tagende Harmonie. Ved Landſtabsmalecrier er Luftper⸗ 
ſpectivet ifær nodvendigt. Den gammeltydſke og gam⸗ 
melitalienſte Skole undværede den neſten gandſte indtil 
Pietro Perugino. 

Derth, fordum Johnſton, er — i det efter 
ſamme kaldte Grevfkab i Mellemſtfotland ved Floden 
Tay og har en yndig Beliggenhed. Den har vigtige 
Bomulds⸗ og Lerrede manufacturer. Stadens Indbyg⸗ 
gere angaves for Aaret 1807 til 25000; andre beſtemme 
Indbyggernes Tal til 17000, Stadens Handel er betys 
Delig; den udfører aarligt for 200,000 Pund Sterling 
her forfærdiget Lærred, megen Avede og Havre og for 
12 til 14000 Mund Sterling Lar. Desuden har den 
betydelig Drift med Linolie, Garverier, Handſker 20. 
Det herværende Academie er berømt af fine mathemati⸗ 
fe og philoſophiſte Videnſtaber. 

Pertinencier, Tilbehør, Biting, kaldes med Hen⸗ 
fyn til Hovedſagen alt det, ved hvis Unddragelſe Hoved⸗ 

— 

ſagen bliver uforandret i fit Beſen. Man fEjefner imel⸗ 
lem fire Slags Pertinencier: 1) Perrinencier af førfte 
Slags, naar en vis Ret eller en vig Egenſtab hæfter paa. 
en legemlig Ting ; 2) Pertinienfier af andet Slags, 
naar Træer, Buffads og andr. Berrter have fæftet Rod 
paa et Grundſtykke, eller naar en bevæg?lig Ting er faas 
ledeg indlemmet i en ubevægelig, at den vi lader fig (Pille 
fra famme uden Sfade for det Hele; 3) Pertinencierne 
aftredie Slags, ere Ting der anfaffes til beſtandigt 
Brug veden anden; 4) Pertinencier af fjerde Slags ere 
Sager, fom Lovene udtrykkeligt af viſſe Grunde erflære 
for Pertinencier ved andre Ting, ſom Bibygninger ved 
en Hovedbygning 26. 

Perturbationer, Forftyrrelfer i Planeternes Omlob, 
ere Himmellegemernes Afvigelfer fra deres regelmægfige 
elliptife Løb, hvilke fremfomme ved, deres gjenfidige 
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Gravitation. Førft den af Newton opdagede Lov før 
den almindelige Tongde udbredede et fuldkomment Lys 
ogſaa herover. Jfølge famme har al Materie ajenfidig 
Tyngdevirkning, folgeligt virfer Planeten et alene paa 
Solen fom Solen vaa den, men og paade ovrige Planes 
ter, Maanen har ei alene Tyngde mod Jorden, men og 
fortrinligt mod Solen, ja mod Genus oa Jupiter. Nu 
bevirkes det reaelmæffige Løb i den elliprife Bane efter 
de keplerſte Love blor ved Gravitation mod & olien, ved 
Maanen blotſped dene Gravitation mod Jorden; naturlige 
viis maa der fremfommeA fvigelfer fra diffe Love, naar fles 
re Kræfter virfe med. Saaledes har man Noglen tildens 
ne Gaade og tillige den phyſiſte Aarſag til famme.— 
Newton forklarede og beſtemte en Deel af diſſe Afvigelfer 
f. Ex. Knudernes Tilbagegang, Jevndsgns Fremrytken, 
Yordarelens Vaklen. Men han maatte fade meget ubes 
ftemt, Hvortil der hørte meget fine, endnu uopdagede 
Kunſtgreb i Infiniteſimalregningen. Siden ſoſſelatte 
Clairaut, D'Alembert og Euler fig med denne Gjenſtand 
men felv deres Opløsninger ere blot anvendelige ſom Tils 
nærmelfer.  Førft Laplace fandt den Formel, der er als 
meen gyldig og giver de noieſte Refultater; men Bereg⸗ 
ningerne ere endnu ei udførte for alle Planeter. 

Peru. Den førfte Cfterretning om dette guldrige 
Land havde Balboa (ſee denne Art:) erholdt og. givet fine 
Landmænd. 9J Aaret 1525 ankom Frants Mizarro 
med 112 Mand til Peru Kyfter og trængte, efter flere 
uheldige Forføg, og efterat han havde forftærfet fig frem 
over Tumbez til Caramalca, hvorfra han lod Incaen indz 
byde tilen Samtale, hvori denne endeligt villigede, Ved 
denne Leilighed fremtraadte Dominicaneren Vincents 
Valverde, foredrog Incaen, Atahualpa, de chriſtelige 
Dogmer, og fluttede med den Erflæring, at Paven havs 
de foræret Kongen af Caftilien alle Lande i den nye Vers 
den. Incaen blev vantroende, hvorfor han maatte bøde 
med Frihedens Tab og 400 uſtyldige Peruaner med Lis 
vet. Vel. løsfjøbtes han for umaadelige Summer, 
men Pizarro fod anlægge Proces imod ham og dømte 
Ham til ar brændes, Da den Ulykkelige i Dodsangeſten 
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antog Chriſtendommen, blev han af Naade qualt. Pizar⸗ 
ro tog derpaa Cuſco og denne Stads uhyre Rigdomme i 
Befiddelfe. De afſtyelige Voldſomheder, Spanierne 
tillode fig, kom endeligt til Carl den ste CI fteg) Kundſt ab, 
hvorpaa hån lod ſtrax forfatte en egen Lovbog for de ame⸗ 
rikanſte Riger, fod indrette en føngelig Audiencia i Lir 
ma, udnævnte Blaſco Nunez Vela til ſammes Præfident 
og til Statholder i Peru med Titel af Underkonge 
(1543). Men Nunez maatte bukke under for de lovloſe 
Spanier, og Gonzalez; Pizarro gjorde Lima til SÉues 
pladſen for fin blodtsrſtige Gruſomhed, indtil han 
blev overvunden af Pedro de la Gafca, en Geiſtlig, og 
bragt paa Schaffottet. Gaſca ordnede Riget og gav 
Regieringen i Audienzrettens Hænder. Dog var Roligs 
heden i Peru ei af lang Varighed, faalænge de førfte 
Rov og Mordgenerationer, der havde nedfat fig der, 
vedvarede. ” Wen de i den ſorgeligſte Tifftand nedfjunts 
ne Peruaners Had yttrede fig fra Tid til anden, felv ende 
nu i der forrige Aarhundred i Opſtand, ſom dog ſnart 
undertryktes ved den ſpanſte Regjerings Styrke. Spas 
nierne indbefatte nu under Nadnet Peru (foruden Qui⸗ 
to) Landet langs Sydhavet fra Quito til Chili, til Xmaz 
zonfloden og Paraguay. Cordilleras udbrede. fig i flere 
Grene igjennem Landet. J de højere Egne ferffer et - 
tempereret og ſundt Clima, hvorimod de fleſte Dale has 
ve en meget heed, — og ufund Luft. Ved Kyſten 
voxer Cacao, Bomuld, Tobak, Sukker, Træfrugter, 
Korn, Olie og Viin. Men Landets ftørfte Rigdomme 
beſtaae af Guld, Solv, Platina, Quikſelv, Zinno—⸗ 
her, Smaragder, Cochenille, Chinabark, Balſom, Cas 
ſcarille, Bomuld og Faareuld. Alt Sølv og Guld 
myntes i Lima og Potoſi, hvorpaa det førft udføres. 
Den aatlige Sum, der almindeligt er bleven ført fra 
diſſe to Stæder aarligt, beløb fig til henimod 10 Mill. 
Piaſtre; men 1 hemmelige udførtes maaffee desuden halv 
faa meget, 9 Aaret 1791 vare der i Kongerigets ofte 
—— — 69 Guld⸗, 734 Sølv, 4 Jviffølvs, 
4 Kobber» og 12 Blybſergvarker i Gang. Indbygger⸗ 
ne, hvis Antal ev omtrent 1,500,000, beſtaae af ind⸗ 
fødte Spanier, af Creoler, Negere, Mulatter, oprin⸗ 
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delige Indbyggere og Meſtizer. AF diſſe udgiore Spas 

* 

nierne og Credlerne den fjerde Deel og ere de meeſt ans 
feere. De oprindelige Indbyggere leve tildeels endnu 
uafhængige i Bjergene Den fpanffe Vicekonge refider 
rer i Hovedſtaden Lima, hvor det fongelige St. Mars 
cus⸗ Univerſitet danner Literaturens Middelpunkt. 

Pervigilier kaldtes de Feſte, ſom hoitidelighold⸗ 
tes afde Gamle om Natten for viſſe Guder, ifær for 
Ceres, Venus og Apollo, 

Peſt (Peſtilens) ev en yderſt ondartet, Farlig, bure 
figt dræbende og almindeligt herffende Sygdom, der 
beftaaer af en feberagtig Tilſtand, ſom er forbunden 
med den hoieſte Svaghed og Forſtyrrelſe i Organismens 
Livéfraft. og med viſſe Tilfælde paa enkelte Steder 
nemlig. Bylder, Brandſaar, Brandkopper og Pletter, 
De fidfte Tilfælde ers i denne Forbindelſe de characte⸗ 
riftiffe Symptomer for Peſten, da de syrige ogs , 
faa tilfomme andre Sygdomme, der vel funne være 
yderſt ondartede og farlige, felv almindelige herſtende, 
men funne dog ingenlunde kaldes Peſt, man i alt Fald 
fun peftagtige. Men for faavide hiin Sygdom ned» 

ſtammer fra Afien og har truffet fig derfra til Europa og 
endnu har hjemme i Orienten, falder man den, til For—⸗ 
ſtjel for andre peſtagtige Sygdomme den orientalſtke, 
(levantiſte) Pek. Denne Sygdoms Fremgang er vel et 
altid eens, dog ſtemme Tilfeldene i det Hele tagne over⸗ 
eens med folgende Billede. JBegyndelſen angribes den 

Syyge almindeligt af Sindsnedſlagenhed, den yderſte 
Legemsmathed, Kulde med derpaa følgende Hede, der 

— gaaer over til en indvortes uudftaaelig Brenden, et 

— — 

tungt Hoved, Bedovelſe, glandsloſe eller vildtglindſen⸗ 
de Hine, et blegt blyfarvet Udſeende, hyppig Angeſt, 
Uroe, Kraftloshed, dødelig Svakkelſe, Forvildelſe. 
Hos mange indfinder ogſaa Rkkelhed og Brakning fig. 
Torſten er uudſlukkelig, Tungen morkerod eller hvid, 
Sproget utydeligt. Hvor Sygdommen træffer ſig læne 
gere ud, er Anſigtet ofte levende rødt, Aandedrættet 
Hurtigt og engſteligt, "undertiden indtræffer galdet , 
grøn, fort Brakning og lignende Durchlob. Den Sys 
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ges Snakken over fig gaaer undertiden over i Raſerie. 
Urinet er ofte naturligt, undertiden uklart, fort, hvide 
agtigt eller blodigt. Hvor Sygdommen ei hurtigt 
medfører Døden, vife fig ſnart ſmertelige Bylder i det 
Bløde af Siden og under ſamme, undertiden ogs 
faa i Ørefirtlerne, under Hagebenet, under Arlerne, 
paa Halſen, videre Carbunkler, fmaae hvide, ſorte⸗ 
qule, forte, brandagtige Smaablarer over hele Legemet. 
Den Skrak, Angeſt, Haabloshed og Fortvivlelfe,. ſom 
ved Peſtens Indfindelſe, bemægtige fig den Syge, fore 
øge det SFræffelige og Farlige ved famme. De Ølefte, 
fom Sygdommen overfalder i en høi Grad, døe af ſam⸗ 
me. Hos mange indtræffer Døden alerede den førfte 
Dag, ofte blot nogle Timer efter Sygdommens Udbrud. 
Hos andre indfinder Døden fig førft den 2den eller 3die 
Dag. De Syge, hos hvilke Bylder og Carbunkler komme 
frem i ftørre Antal, hæve fig og æddres, have mere Haab 
om at komme fig end de, med hvilfe dette ei er Tilfældet 
Mange Perſoner, der angribes af Sygdommen, faae 
ftrar Bylder (Huboner) og Carbunkler uden de øvrige 
Tilfælde og uden Feber, Diſſe komme lettere derfra. 
Bylderne og Carbunklerne addres, forherdes undertiden, 
læges eller ſtieres ud. Om Peſtens Oprindelſe og Aars 
ſagen til dens Udbredelſe have Meningerne været forſtjel⸗ 
lige efter LægevidenfFabens og Culturens høiere eller las 
vere Trin.  $ de ældfte Tider, da man tilffrev ſtore og 
ſtrekkelige Virkninger, hvis Aarſag man ei funde ude 
grunde, Aander og Demoner, forklarede man og Pee 
ſtens Oprindelfe paa famme Maade. Siden troede man 
at finde dens Aarſag i viffe Luftens Forandringer, gifti⸗ 
ge Dunſter, der ſteeg ned af Luften, i hele Skyer af uen⸗ 
deligt fmaae Ynfecter. ſom ved Aandedrattet, ved Spis 
fen-eller ved Hudens Indſugen fom ind i Legemet og for⸗ 
dærvede Blodet, Lægerne føgte, efter deres Syſtemers 
Tilſnit, Aarſagerne, fnart i Overflod af fulphuriffe Der 
le i Blodet, fnart i dets Sammenloben eller Opløsning 
rꝛc. Stemmerne vare og en lang Tid deelte angaaende 
Filværelfen af et fmitfomt Stof. For nærværende Tid 
antager man, efter overveiende Erfaringer, en Smitte, 
der fan udbrede Sygdommen. Peſten er en fpecifif, fra 

alle andre, forſtjellig Sygdom og Tan fun avles af fig felv 

se 
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ide Egne, hvor den egentligt har hſemme: Heed uſund 
Luft, flette Neringsmidsmidler og Ureenlighed befordre 
dens Frembringelſe ag Fortplantelſe. Dens Vaſen ſy— 
neg af beſtage i en Formindſtelſe af Livskraften, der fan 
paafolge ſaa pludſeligt og almindeligt, art Legemets Be⸗ 
ſtanddele, fornemmeligt Blodmaſſen aldeles kan afvige 
fra dens Normalbeſkaffenhed og viſe fig ſom fordærvet 
(for faſt eller for flydende), og at Livet tilintetgjsres ofte 
endnu før Nerveſyſtemets Kraft fan frembringe en Reac⸗ 
tion. Hvor Sygdommens Fremgang ei. er faa hurtig, 
fremkomme Feberbevægelfer og Betandelſer paa enkelte 
Steder, ſom ſnart udtømme Levningerne af den alerede 
nedſatte Livskraft. Man harved at aabne Peſtſyges Liig, 
faavel i Hjernen fom i Geyfi: og Bughulingen, fundet 
Samlinger af fammenløber eller flydende fort Bled. 
Betandelſer paa hele Flater af Huden, og brandagtige, 
betændte Pletter, ſom henpege derpaa. Bylderne ere 
fulde af hesligt raaddent Xdder og ſtrekke ſig langt ind⸗ 
ad; Carbunklerne ere Brandbylder, ſom alerede viſe 
Dødens Begyndelſe og indeholde uddode Dels; de fort⸗ 
plante fig ogſaa fot def meſte dybt indad. Hvor Natur⸗ 
fraften endnu beſidder tilfræffelig Energie, fremfomme 
Localbetændelfer hyppigere. paa Huden end indvendige, 
Bubonerne gaae ſnart JCddren, ſelv Brandbylderne 
give, naar de ſtjeres op, bedre Materie og afſondre fig. 
Feberen oploſer fig i heftig Svid; Syadommens Overs 
vindelfe lykkes fun ved Naturens hele Kraftanſtrengelſe, 
og de ſvakkede Menneffer frybe længe omkring ſom 
Beenrader. Har Sygdommen ubviklet fig bliver den 
ſmittende. Deraf de frygtelige Odeleggelſer, ſom Pers 
ſten faa ofte har frembragt ſaavel i Afien, fom i Curova. 
Udentvivt have Peſtſygdomme indfundet fig alerede i de. 
ældfte Tider fom naturlige Følger af.ftore Menneſkemas⸗ 
ſers Sammenværen, fornemmeligt ide varmere Mime 
melegne. Tilde meeft bekſendte Peſtſmitter hørte den af 
Thueceydides faa meſterligt ſtildrede Peſt, fom idet andet 
og tredie Mar af den peloponneſiſte Krig (430-429) raſe⸗ 
de i der af Spartanerne beleirede Athenen. En ftor Deel 
af Atticas Beboere vare flygtede til Staden; Frygt, 
Sfræf, Mangel pan Levnetsmidler, diſſes Fordærvelfe 
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og Luftens Ureenhed ved den utallige Menneſkemengde, 
frembragte og udbredede Peften fnart i Staden. Døden 
paafulgte almindeligt den fyvende eller niende Dag. Per 
ften i det beleirede Jeruſalem (70 ef, Chr.) har Joſephus 
ſtildret. J Rom herſtede Peften Aar 77 under Vefpas - 
fian, under Marcus Aurelius 170, da den hærjede næften 
hele Europa og Aſten, under Commodus 189 og ifær une 
der Gallienus 262, da 5000 Menneffer paa cen Dag 
ffulle være døde i Rom. Fra diſſe Tider traf Peſten ſted⸗ 
fe omkring i Italien, Grekenland, Afien og Afrika og 
udbrød fornemmeligt i folkerige Steder f. Er. i Conſtan⸗ 
tinopel under Juſtinian 544, da 1000 Gravere ei ſtul⸗ 
fe have været tilſtrekkelige til at ſtaffe de Døde i Sorden- 
Denne frygtelige Deft fortfatte fine Ødelæggelfer i 50 
Har med forte Afbrydelſer. De tydſte Hare bleve i 
Italien angrebne af denne Peft og bragte den 555 20. til 
Tydſkland, hvor den fra denne Tid udbrød paa forfEjellis 
ge Steder f. Er. i Aaret 565, ifæri Trier, 5383, 590, 
da den og raſedei Rom. IJ det fyvende Marhundred 
var den i Sachſen. I Aaret 823 var den + Tydffland 
øg rafede 376877 ifær i Sachſen og Meiſſen; ligeledes 
954. I det ellevte Aarhundred udbrød den idet minde 
fte fer Gange i⸗Tydſtland for det mefte efter eller med - 
Hungersnod faa heftigt, at den Tids Menneffer troede, 
at Guddommen vilde udrydde hele Menneſtkeſlegten. 
Da man tilffrev den overnaturlig Indflydelſe (undertis 
den havde man og Joderne mistænfte), faa; tenkte man 
ei paa kraftige Anfralter til dens Undertrykkelſe og $nds 2 
ffrænfelfe. Idet 12te Aarhundred holde den ved over 
25 Aar i Tydſtland; i det 13de Marhundred bragte Ens 
deel tilbagevendende Korsfarere Peſten fil Curopa. J 
det 14de Aarhundred rafede den frygteligt. $ Luͤbeck døde 
henimod 90000 Menneſter af Deften 1317; i Midten af 
dette Aarhundrede anrettede den forte Død de frygteligſte 
Odeleggelſer over hele Europa; hele Egne bleve øde, 
J det 15de Aarhundred bortrev den igjen mange Mens 
neſker f. Er. i Sachſen, ifær i Meiffen 1406, i Augge 
burg 1420,.t Leipzig 1429 ꝛc.; i den anden Halvdeel af 
ſamme Aarhundred rafede den over hele Curoya f. Cr. i 
Paris, 1450 i Dresden, 145 1 i Coͤln, i Meklenburg, 
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iſer i Roſtock, 1472 næften i hele Sachſen, ſenere i 
Nederlandene og udmarkede fig ved ſtrakkelige Tilfælde. 
Den Tids Hiftorieffrivere fremſtille os det rædfomfe . 
Malerie af menneſkelig Nod og Haardhed. I det 15de 
Aarhundred kom en nye peſtagtig Syge fra England, den 
engelſte Sveed. J det 10de Aarhundred kom igjen Pe⸗ 
ſten til Tydſktland. Den engelſte Sveed udbredede fig 
fra Soſtederne til det Indre af Landene og raſede i Ita— 
lien, Franferia, Tydſkland, Nederlandene og Dans 
mark. J Moret 1519 bortrev denne Sygdomi Kjøbens 
havn dagligt henved 400 Menneffer. Uagtet man nu 
havde truffet adſkillige Anſtalter f. Er. Peſthuſe, faa ud⸗ 
bredede dog Peſten fig endnu i det 17de Aathundred ode⸗ 
læggende i adffillige Lande og endnu i Aaret 1710 raſede 
den i Kjøbenhavn, Da Peſten aldrig gandſte ophørte i 
Orientens Egne, i Grakenland, det hele europaiſke og 
aſiatiſte Tyrkie, faa kom den ved Handelen i det middels 
landſte Hav uobhorligt til Italien, Frankerig, Tydſt— 
land ꝛc., ſaavelſom igjennem Ungarn, Polen og Sirz 
benbuͤrgen. Grendſecordonerne og Quarantainer (fee 
Denne Art.) i Søftæderne bleve i Forſtningen ei faa ſtrengt 
iagttagne; ſaaledes bragtes endnu 1720 Peſten ved ef 

levantiſt Skib til Marfeille og udbredede fig over hele 
Provence. 1795 081796 havde den udbredet fig til de 
tyrfiffe Grændfelande og videre. Men den ftandfedes 
fnart ved Læger fom Schraud og Hildebrand og ved virk— 
ſomme Foranftaltninger af Regjeringerne (SeeSchrtauds 
Hiſtorie om Peſten i Syrmien, paa tydſt). JBegyndel⸗ 
ſen af det 19de Aarhundted er en peſtagtig Sygdom, den 
gule Feber, bragt ved Handelen fra Amerika til Spaniens 
Kyſter, hvor den 1804 ifær raſede Malage og udbres 

dede ſig endog til adffillige Stæder i Italien; i Aaret 
1819 blev Cadir frygteligt hjemſogt af der, — Fordum 
troede man at funne fordrive Peſten ved Offringer, de 
Chriſtne anvendte Proceffioner og Bønner, De ældre 
Læger forføgte mange Midler; de brugte ifær mange 
fveeddrivende Midler. Ved mange værdige Lægers 
ForTninger og Ovoffrelferer man nu kommen nærmere 
efter denne Sygdoms Natur og — end man for⸗ 
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dum var iſtand til, da Mangel * Mod var ligeſaa hin⸗ 
derlig heri fom Wrangel paa Kundſkaber— Forebyggel⸗ 
ſesmidler til at hindre Smitten, og, naar denne. har 
fundet Sted, Giftens muligft- hurtige Bortryddelſe af 
BRS: Formindffelfe af de indvortes Betandelſer, 
Vedligeholdelſen af det arterielle Blodſyſtems Energie, 
Nerveſyſtemets Styrkelſe, Woderforretningens Befo 
dring. Brandbyldernes tidlige Aflssning ere — 
kene i Behandlingen, ſom iøvrigt maa modificeres efter 
Sygdommens Forſtjellighed og de angrebne Individuer. 
Til Slutningen omtales endnu et Middel, der førf an 
befalede ſom Preſervativ og Lægemiddel i den nyere Tid, 
af den i Alexandria anfatte engelffe Agent og Generale 
conful, Georg Baldwin. Denne havde, undtr fit mange 
aarige Ophold:t det osmanniſke Rige, Favr Leilighed nok 
til af anſtille Jagttagelſer over Peſten og lagde blandt ans > 
det Marke ril, at blandt gen Million Menneſker, der vas 
re døbe i Dvre og Nedre⸗Waypten af Peſten, ei var een 
eneſte Oliebærer. Heraf ſluttede han, at Bomolie varet 
Middel til at ſikkre fig mod Peſten og opmuntrede. førfe 
Pater Ludvig af Pavia, Praſt og Overopfynsmand ved 
Peſthoſpitalet i Smyrna, at anftille Forføg med dette 
Middel, hvoraf Udfaldet overgik hans Forventning. Han 
meddeelte nu Grev Leopold af Berchtold denne Opdagelſe 
mundtligt under hans Ophold i Alexandria i Nov. 1795, 
og denne befjendrgjorde den ved fin Tilbagekomſt 1797 
tilligemed Pater Ludvigs Beretning. Anvendelſen af 
dette Middel ev følgende, Strax den førfte Dag, man 
iagttager Peſtſymptomer hos en Perſon, bliver hane 
hele Legeme, Hinene undtagne, ftærfe og hurtige gnedet 
med lunfen varm Bomolie. Imidlertid tillukkes Vin— 
duer og Dørre i Varelſet omhyggelige og der ryges ſtæerkt 
med Enebær og Sukker. Naar Gnidningen er tilendes 
bragt bliver den Syge igjen bragt i Seng, Sædvanligt 
paafslger nu en ſterk Sveed, der befordres ved Hylde— 
thee. Gnidningen fortfættes een, eller to Gange om Daz 
gen faalænge indtil der paafølger heftig Sveed. Er der 
Peſtbylder, faa maa diffe oftere gnides med Olie indtil 
de funne bringes til at æddre ved blødgiørende Omſlag. 
Diſſe Gnidninger ſtulle og være et ſikkert Middel imod 
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, Peften. Dieten maa derved være let og beſtaae af Riis 
" Frugt, Suppe, efter 35 Dage af lette Kjødfupver' og ef⸗ 

fer 40 Dage af noget Kiød. liden for Smyrna er derte 
Middel prøver i forſtſellige Egne af Wgypten, iCon⸗ 
ſtantinopel og Wallachiet, hvorfor Brugen deraf ſtedſe 

"Bliver almindeligere i de tyrkiſke og tilgrendſende monne 
og oſtertigſte Beſiddelſer. 

Peſtalozzi, (Johan Henrich) — de Menne⸗ 
ſtehedens Velgjørere, hvoraf hvert Aarhundred et har 
een at fremviſe. Jan blev fødrden 12te Januar 1745 
i Zuͤrich, hvor hans Fader var Læge, efter dennes tidlige 
Tab blev. ban opdragen af fromme Slægtninge paa gam; 
meldags fimpel” Maade. Inderlig Religisſitet, ſtaerk 
Retsfolelſe, Medlidenhed mod Fattige og sm Kſerlighed 
til ſmaae Born hentydede alerede hos Ynglingen paa det - 
Kald, han vilde vælge fom Mand. For hans Aand havde 
Sprog den ſtorſte Intereſſe; Tilbøielighed og Forhold 
beſtemte ham i hans 18de Aar for Theologiens Studium, 
hoilket han dog ſiden ombyottede med det juridiſte, daet 
Forſog at præfeflog ham Feil. Nogle dengang af ham 
i Trykken udgivne Afhandlinger om Raldédannelfe og . 
fvartanfE Lovgivning og Overſattelſen af nogle Taler af 
Demoſthenes vare Prover van hans anftrængede Fliid og 
hans Talenter. Dog fEulde Lærdom ei, blive ham Veien 
til Berommelſe. Rouſſeaus Emil havde gjort ham det 
Unaturlige i den lærde Stand og iden hele europaiſtke 
Dannelſe foleligt, da en fvær Sygdom, ſom han havs 
de paadraget fig ved aft for megen Studeren, bevægede 
ham til, frar efter han var fommet fig, af opbrænde alle 
fine, ved Rettens og Fadrenelandshiſtoriens Studiums 
moiſommeligt opfatte Ercerpter og Samlinger, frafige 
fig al Omgang med Bager og blive Landmand. Hos en 
Landmand i Kirehberg ved Bern erhvervede Gan fig den 
techniſte Kundſtab og kjobte fig derpaa for fin Fedrene⸗ 
arvet lidet Stykke Land ved. Birr et langt fra Lenzburg, 
obbyggede et Vaaningshuus paa denne Grund, hvilket 
han kaldte Neuhof og begyndte nu fin landlige Drift ien 
Alder af 22 Aar. Hans Giftermaal med Anna Sehu'- 
tes en Kjobmandsdatter fra Zuͤrich, bragte ham i For 
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hindelfe med en Kattunfabrik, i hvis Forretninger han 
tog virEfom Deel. J dette landlige. Forhold lærte han 
af egen Jagttagelſe at fjende Folkets ſedelige Elendighed, 
og, fuld afSarmhſertighed og Mod til af hjelpe, begyndte 
han 1775 fin pædagogiffe Virkſomhed, med Optagelſen 
af forladte Tiggerbørn i fit Huus. Snart faae han fig 
omgiven af 50 faadanne Drenge, hvilke han var Gader, 
Lærer og Forſorger. Han beſtreed dette ſtore Foretagen⸗ 
de gandſte af ſine egne Midler; hans ophoiede Maal at 
danne de hjelpeløfe Smaae til Menneſter, fandt nepve nos 
getfted den fortjente Erkjendelſe, og, omendſkjendt 
han havde den rigtige Overfigt og ſtore Synsmaader i As 
gerdyrkning, Huusholdning, Fabrikarbeid, fom han 
drev med dem tilligemed den egentlige Underviisning, 
manglede han dog den Tact og den Sands for Smaae⸗ 
fing, der, hvad den udvortes Fordeel anaaaer, i diſſe 
Fag er af faa betydelig Vigtighed. Hans Godmodighed 
blev fvottet, hang Tillid tilt Menneſtenes Redelighed 

misbrnat, hans Huusholdnings Udgifter kom —— 
viis i Misforhold med hans Yndtægter, lidt efter Tide til⸗ 
fatteden dſe Mand, ved den ſimpleſte Levemaade, deniftørs 
ſte Deel af fin Forn ne og geraadede i Armod. De verdés 
ligt Kloges Haanlatter, hvilfe i hans Stræben ei faae 
andet end Sværmerie og Daarſtab, vildledede ham dog 
ei cer Bjeblik, og midt under denne Kamp med Haan 
udenfra oa Nød hjemme, kom de mærkværdige Erfarine 
ger over Elendighedens Kilder i de lavere Stænder, de 
frugtbare Ideer og Forffag til denne forfømte Menneſte⸗ 
claſſes Redning til Modenhed, hvilfe han bar lagt for 
Daen i fin originale Folferoman Lienhardt og Ger— 
trud (førft 1781 i fire Bind) med en Kraft og Inder⸗ 
lighed, ſom ingen for ham eller efter ham. Befkrivel⸗ 
fen af Giuifis Skole i Bonnal, i denne Bog, indeholder 
mange characteriffe Træf af Peſtalozzts Liv og Virken 
i Neuhof paa den Tid. Til Op'ysning af denne lidet fore 
ſtaaede Folkebog ſtrev han fort derpaa 1782. Chriſtoph 
og Elſe, desuden en Eneboers Aftentimer (sends - 
ſtunden eines Cinftedlers) i Iſelins Ephemerider, hvori 
han giver den førfe Fremſtilling af fin Methode, et 
Schweizerblad for Folket 1732 og 1733, en Afhand 
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ling om Lovgivning og Barnemord og de tankerige 
Forſtninger om Naturens Gang i Menneffeflægtens Ud⸗ 
vifling (Nachforſehungen uͤber den Gang der Natur in 
der Entwickelung des Menſchengeſchlechts 1797). Dets 
te fidfte Verk fom i Stand paa en Tid, da Peſtalozzis 
Sind i hoi Grad var bittergjort ved allehaande Krænfels 
fer og Uheld og næften var blevet Menneſteheden fjendſk. 
Udeblivelſen af al Underftøttelfe fra Regjeringernes Sis 
de nødre ham endeligt til at opgive et Foretagende, ſom 
aabenbart overgik en Enkelts Kræfter og ene kunde være 
Statens Sag. Bevidſtheden om at have reddet over 
100 ulykkelige Børn og dannet dem til brugbare Mens 
neſker, ledfagede ham, da han forlod Neuhof og med det 
nye ſchweitzerſte Directoriums Underftørtelfe 179% ane 
lagde et Opdragelſesanſtalt for fattige Børn i Stanz. 
Her blev ban alene Lærer, Fader og Oppaſſer for 80 
Børn af den laveſte FolÉeclaffe. Men, endnu før Mas 
rets Forløb forftyrrede Krigen og et ham ugunſtigt Pars 
ties Cabaler ogſaa denne hurtigt fremblomſtrende Ans 
ſtalt, og belønnet med Utaknemmelighed, gif Peſtaloz⸗ 
gi nu til Burgdorf for af blive Skolemeſtet. Her inde 
rettedes ſnart en Skole, Penfionærer traadte fil og gjor— 
de Antagelfen af ligefindede Medarbeidere mulig. Et 
Skrift om hans Methodes Anvendelſe ved Mødre, „wie 
Gertrud feine Kinder lehrt“ (hvorledes Gertrud uns 
derviſer fine Børn) hvilket Peſtalozzi udgav 1801, og 
de 1803 og 4 forſt udkomne Elementarboger, das 
Buch der Muͤtter (Modrenes Bog), og die Anſchou— 
ungslehre der Zahlenverhaͤltniſſe (Talforhokdenes Anſtu⸗ 
elfeslære) fandt alerede paa mange Steder et modtage— 
ligt og til Udførelfen tilbsieligt Publikum. Dog paa- 
drog Peſtalozzi fig paa denne Tid nye Ubehageligheder 
ved fin levende Deeltagelfe i Schweizernes politiſke 
Stridigheder. Han var en afgjort Demokrat og Fol— 
kets Mand, hvilket og 1802 ſendte ham ſom Saafører 
til Paris til den førfte Conful ; og i hang 1802 i Bern 
udkomne Anſichten uber die Gegenſtaͤnde auf welche die 
Geſetzgebung Helvetiens ihr Augenmerk vor;åglid zu 
richten bat (Betragtning af de Gjenſtande, hvorbpaa 
Helvetiens Lovgivning fornemmeligt bør rette fir Hie— 

? 
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med fom han frem med Dadel og Forflag, fom ved Ge— 
mytternes Sjæring paa ben Tid, nødvendigt maatte ops 
bringe ifær de Fornemmere imod ham. Men, omend» 
ſtjondt han netop derfor blev overiadt til fig felv med 
fin Opdragelſes anſtalt, havde den dog hurtig Fremvart 
og Anſeelſe ved den Kjerligheds og Ordens Aand, hvor⸗ 
med ban befjelede den, ved virffomme og duelige Læreres 
Underſtottelſe, hvilke gandſtke gif ind i hans Methodes 
Ideer og ved Uegennyttigheden i hans Fordringer til'de 
ham betroede Elevers Forældre. Af Aarſager, der ei ere 
blevne offentlige bekjendte, drog Peſtalozzi med fin Ops 
dragelſesanſtalt i Beayndelſen af Aaret 1304 fra Burg⸗ 
dorf til Muͤnchen⸗Buchſee, hvor han traadde i nærmes 
re Forbindelſe med Fellenberg, oa endnu ſamme Mar 
derfra til Yverdon, hvor han med fine Lærere og Elever 
erholdt der derværende Slot til Locale for fin Yndretning. 
Om dette Inſtituts nuværende Tilſtand fee Art. Yver— 
don. Peſtalozzis Methode bar fra Begyhndelſen af det 
19de Aarhundted værer en Gjenftand for levende pedago⸗ 
giffe Forhandlinger oa Stridigheder, hvortil Grunden 
maa ſoges, deels 1 Mangel paa logiſt Beſtemmelſe og 
ſyſtematiſk Orden i hans egne. Fremſtillinger af ſamme, 
deels i hang Beundreres overſpendte Lovpriisninger, 
deels i nogle Pedagogers Misfornsielſe med Selvtilliden 
i hans Tone og den Ringeagtelſe, hvormed han og hang 
Korſvparere tale om Padagogikens —— Til⸗ 
ſtand. Hvad der herved fan udfættes hos Peſtalozzi, 
var den naturlige Virkning af hang neſten fuldkomne 
Udefjendtffab med den nyere Literatur og hans fra de 
Lerdes almindelige Characteer gandſte afvigende Indi—⸗ 
vidualitet. Han er et Folelſesmenneſte, der i. Livets 
Virkſomhed oſer fine Ideers Rigdom inftinctmæsfigt af 
fig felv og har fat ſamme bedre i Vark end han forftod at 
udtryffe dem. J Genialitet, i Indſigters Grundighed 

” på Dydhed, i Mandens Kraft og Fulde ligner han alfe 
Tiders fførfte Genier, og i Kjerligbed til Folket, i fit 
hele Væfens Opoffrelſe for Menneſtenes fande Vel, 1 
barnligt Sind, der ei har forladt ham felv i hans hoie 
Alder, i Begeiſtring og vedholdende Virke-Energie, ſtod 
han ved fin offentlige Fremtraden neſten Ae⸗ne ved Siden 
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af ſine Samtidiges Egoismus og moralſke Slaphed. 
Original og i dens nærværende Udsovelſe ham gandſte 
egen er den Idee til hans Merhode (ſammenl. Art. Mes 

thode) af bygge al Underviſsning paa ſandſelig og intel⸗ 
leetuel Beſtuelſe (fee Art. Anſtuelſeslere) og bevirke 

Barnets Dannelſe til Menneſte ved en ſelvvirkſom, i 

Gammenhæng fremſtridende Ovelſe af det& hele Kraft 
paa naturligt efter hverandre følgende Underviisnings⸗— 
gfenſtande. Ci Erhvervelſen af Ferdighed & Reaning, 
Skrivning, fæfen, Tegnen, Syngen ꝛc., men Øvelfen 
af Barnets Kraft paa diſſe Gfenſtande er Maalet for 
Elementarunderviisningen, hvis Væfen ban derfor mere 
finder i Formen end i Stoffet. Reen menneffelige og 
hjerteoploftende ere de Grundſetninger og Synsmaader, 
fea hvilke han ganer udi den nyeſte og tydeligſte Stils 
"Bring af haus Methode, i en for et Selſfkab ſchweizerſte 
Opdragelſesvenner i Lenzburg holden Tale (aftrykt i Der 
ſtalozzis Wochenſchrift fuͤr Menſchenbildung 3die og 4de 
Bd. 1830 04-1812).. Man maa læfe denne Tale, videre 

Nieherers, hans meeſt aandrige Medarbeiders, Erwiede⸗ 
rung auf den Bricht uͤber die peſtalozziſche Erziehungs— 
anſtalt zu Yverdon an die Tagſatzung (Svar paa Efter⸗ 
retningen om den peſtalozziſte Opdragelfesanftalt i Yver⸗ 
Don til Forſamlingen), hvilken de til Provelſe tdnævns 
te Commiſſarier efter fem Dages fingtige Jagttagelſe, 
tvetydigt og ſtiklende havde opſat 1810, desuden Gru— 

ners Briefe aus Burgdorf (Breve fra Burgdorf) 1806 
opg Johannſens Critik der peſtalozziſchen Methode (Cris 
tik over den peſtal. Methode) 1804 for noiere aft lære at 
fjende ham og hans Verk. Endnu anſeer han det ei for 
fuldendt, men hvad han aferede har fuldført, fortiente 
den Opmerkſomhed og Anvendelſe, hvormed Spanien, 
Frankerig, atTillige ſmaae tydſke Stater og Rigsftær 
derne Bremen og Frankfurt have beæret ham, og de Ops 
muntringer, ſom de af hans Medhjelpere oprettede Gns 

ftituter i Neapel, Petersburg og Nordamerika have uns 
der. Denne videre Udbredelſe af den peſtalozziſte Me—⸗ 
thode er kronet med Held, hvor den rigtigt er fatter og 

anvendte i Stifterens Aand, og Cfterverdenen vil ej 



450 Pes 

glemme hvad den nu levende Slægt fylder denne "Sd dne 
Mand. 

Deftb en kongelig Friftad i det efter. ſamme kaldte 
Geſpanſchaft t Ungarn, ligger ved den oſtlige Bred af 
Donau ligeoverfor Ofen. J Aaret 1792 havde Star 
den næften 27000 Indbyggere, Ungarer Tydſte og Rait⸗ 
zer. Stadens Handeler vigtig, da de her holdte Mare 
feder ere Middelpunktet før hele Ungarns Handel. Her 
findes ikke ubetydelige Flor, og Silketsimanufacturer 
og en (tor Oliefabrif, Det herværende Univerſitet, der 
doa fun beftaaer af tre Faculteter, teller 32 Profeſſorer, 
300 Studenter og har 125,000 Gylden aarlige Ind⸗ 
komſter. Steder for det theologiſte Facultet er der ops 
ti.tet et Generalſeminarium for Catholiker under Opſigt 
af Erkebiſpen af Gran. Bibliotheket indeholder 50000 
Bind; deguden finder man fra 1803 i det forrige Paus 
linerkloſter det anſeelige, Nationen af Grev Szechenyi 

forerede Bibliothek af Skribentere over Ungarn og de 
tilgrendſende Lande, til hvis Vedligeholdelſe og Fort⸗— 
fættelfe egne Fonds ere anviſte. Univerſitetets Obſerva⸗ 
torium er i Ofen. Blandt Stadens Bygninger kan 
man merke Sognekirkerne, forſtjellige Kloſtre, det af 
Carl 6te opførte Invalidehuus zc. Staden er Sædet 
for fo Overappellationsretter, nemlig det fongelige Bord 
pg Septemviralbordet. 

Petarde er et Slags Skyts til at ſpyrenge i Stykker 
med; den er et Metalſkyts i Form af en Klokke, fom 
fyldes med Krudt og anbringes paa Porte ,- Mure øg >. 
Broer for at forænge dem ved ſamme; deraf petardere, 
anvende dette Slage Skyts, og Detardeer, en Fyrværs 
fer. Ved chineſiſte Petarder forſtaaer man ef Fyrvaerke⸗ 
rie, der fan afbrændes i Verelſer. Formedelſt Formen 
har man i be nyere Tider ogſaa faldt et viſt Slags Vog⸗ 
ne Detarders 

Petechier (ogſaa Peteſcher, Pletter, fot. pete- 
chiæ, lenticulæ, ſaaledes kaldte af deres Lighed med 
Lindſer, lenticulæ) ere ſmaar røde Pletter paa Menne⸗ 
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ſtets Huud. De høre egentligt til Exanthemerne eller 
de feberagtigeHuududſlat, vife fig i forſtjellig Størrelfe, 
fom blotte Punkter og i Storrelſen af fmaae Lindfer, for — 
refomme.for det mefte i utallig Mengde, dog danne de 
ingen Hævelfe, men ere gandſte flade og af Farve enten 
fysrøde eller blandede, mørfe, bruunlige og blaae, Den 
Feber, hvori Petechierne vife fig fom Symptomer, hør 
rer til Nervefebrenes Claſſe, iſer til den Underart, bvori 
Hudens Nerveſyſtem er den oprindeligen afficerede Deel 
og Sygdommen for det mefte hidrører fra et ſmitſomt 
Stof, og i mange Tilfælde igjen avler ſamme; hvorfor 
de epidemiſt herſkende Nervefebre fyr det mefte ere flige 
Petechialfebre eller ſaakaldte Flekfebre (Pletfebre). Dis⸗ 
fe Petechialfebre kunne forekomme i meget forfEjellig Grad 
og Characteer. Som Febrte begynde de alle fædvanligt 
med Kulde, hvorpaa folger Hede, ſom Nervefebre have 
de det Cane at Almeenfolelſen ſtrax i Begyndelſen er 
meget afficeret, en udmærfet Folelſe af Mathed i Lems 
merne bliver maerkelig, og, at befynderlige-og ſerdeles les 
vende Drømme alerede ved det førfe Angreb forkynde 
Phantaſiens Exaltation, ſnart indt'zffende Delirium 
og overhovedet Nerveſyſtemets angrebne Tilſtand. Der⸗ 
for er og enhver Petachialfeber ledſaget af betænfelige 
Tilfælde og altid anſeet for ſerdeles farlig. Meninger— 
ne angaaende Pletterne have værer meget forfjellige. 
De ældre Læger have anfeet dem for en ſerdeles Skarp⸗ 
hjed i Blodet eller rettere i Blodvandet, bvilfen hidrorte 
fra ſaltagtig fvovlede og flimede, Fordærvelje underka⸗ 
ſtede Stoffe i Legemet, hvilke Fulde udtømmes af ſam— 
me, men iftedet derfor have blandet fig med Blodet, 
Andre have anfeet dem for en i Legemet ſelv avlet og paa 
Huden afſat Skarphed, og have derfor holdt dem for af— 
gigrende helbredende for Sygdommen og føgt at fremz 
bringe dem ved hidſige fveddrivende Midler. Senere 
ſatte mange Læger denne Feber overhovedet uden Forſtijel 
i Svakkelſesſyggdommenes Claſſe, blant Forraadnelſes 
eller aſtheniſte Febte, og holdt Pletterne for et tilfældige 
forefommende Symptom, hvortil Anledningen laae i 
før ſtor Svakkelſe ved Aareladen, eller Blodets Vakkel⸗ 
fe ved hidſige Midler, Blodets Ursengjørelfe ved inde 

kh" 
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ſſuttet Luft, i tilbageholdte Tarmerenſelſer eller maaſkee 
og i Luftens epidemiffe Beſtaffenhed, og de beſtode ders 
for, efter denne Mening, i en blot paſſiv Udſpeden afBlo⸗ 
det under Epidermis. Dog er det ſandſynligere, at Plet⸗ 
terne betegne en activ og betendelig Tilſtand i Huden, for⸗ 
nemmeligt i Haarkarvevet, der omgiver Hudens Nerveſy⸗ 
ſtem, og af man overhovedet her maa ſoge Sygdommens 
Sade, hvorfra det hele Karr og Nerveſyſtem angribes og 
forſtyrres. Denne Petechtalfebers Characteer er enten eg⸗ 
betendelig eller putrid (forraaͤdnende); i forſte Tilfalde ere 
Pletterne lysrsde, men i andet Tilfalde forſtjelligtfarvede 
blaae og undertiden ſorte. Begge kunne fremkomme ved 
Smitte, men den ſidſte udviffer fg under viſſe Omſten⸗ 
digheder af fig felv og. avler ſtedſe et fmitfomt Stof. 
Fordi færdeles mange Aarſager virfe forenede ved Ar— 
meer, i Lazarether og Hoſpitaler ril åt frembringe denne 
Feber med putrid Characteer, og denne derfor ſedvanligt 
fremfommer, faa kalder man den ogſaa ofte blot Hos 
ſpitalsfeber (See denne Art.). Petechialfebrene ere ef 
lige farlige.  Tiffældene ere vel ſtedſe befænfelige fordi 
det vigtipfte Syſem, Nerveſyſtemet, oprindeligt ans 
gribes og derfor meget forſtyrres, men desuagtet medføs 
rer den ægte betendelige af Smitte opkomne Feber, naar 
den blot rigtig behandles, ei mere Fare, end enhver ans 
den Betendelſesfeber. Derimed er ber langt frørre Fare 
ved den der fremkommer af fig felv, og ben, fom har ans 
faget den putride Characteer, fordi Krafterne alerede 
ere i Aftagen, Blodets Beſtaffenhed alerede feilfuld og 
bliver derfor ei alene udneligt til Nervekraftens Under— 
holdning, men har endog mere forſtyrret ſamme ved 
Afſetning af Fadelige Stoſfe. Petechialfeberen varer 
almindeligt 20 Dage. Petechierne fremkomme underti⸗ 
den ſnart, undertiden forſt efter otte Dage, hvorpaa de 
lidt efter lidt blive blegere og forfvinde tilſidſt. — Et 
lignende Phoenomen har man ſat ved Siden af Petechi⸗ 
erne, hvilket dog har en meget forſtjellig Grund. Dette 

er Blodpletteſygoömmen. Herfremkomme ligeledes paa 
hele Legewets Huud en fror Mængde af ſaadanne flade, 
for det mee runde, morkerode og blade Pletter af 
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fmaae Lindſers Storrelſe. Derhos borfgaaer fædvans 
ligt meget forf flydende Blodaf Munden eller med Stol⸗ 
gangen; iøvrigt er den ef forbunden med nogen Feber 

eller betydeligt Sidebefindende: Pletterne komme hur⸗ 
" tigt frem, men vare længe; Sygdommen forekommer 
hyppigen hos Børn, mener hverken epidemi eller ſmit⸗ 

form. Man har undertiden falde dem chroniſte Peter 
djier og holde dem for famme Sygdom uden Feber, men 
viſt nok urigtigt, da de udyjøre en egen gandfRe forfjels 
lig Sygdom, og have inter rilfælleds med hine uden en 
ringe Lighed i Pietternes Udvortes. 

Peter 1fte Alexiewitſch, den fore, Czar og 
Reifer af Rusland blev født den Zote Mai gammel 
Stiil (arte Junin. St, ) 1672 i Moſtau. Hans Fa: 
der var Czar Alexei Michailowitſch, der avlede ham 
med fin anden Gemalinde Natalia Kirilowna, en Dates 
ter af Bojaren Nariſehkin; af hvilket Wgteſtab Peter 
var det førffe Barn. Stjernetyderne forkyndte. Faderen 
og Folket: „En ſtridbar Fyrſte, en Helt, ſtrakkelig for 
Fienden ſtal bin Søn blive, fore Czar! Ei alene 
Stjernerne Løb paa Himmelen, men felv paa Jorden . 
betegnede Seieren hans Fodſelsdag; thi fejerrige gik paa 
denne Dag Ludvig den 14des ære over Rhinen, og Tyr⸗ 
fernes Skarer over Dnifter.“ Den berømte Lærde Jas 
cob Georg Grævius i Utrecht hilſede den Nyefodte i e£ 
Brev til Hollands daværende Geſandt ved det Czariſke Hof 

Nielas Heinſius, med det fromme Onſte: „O gid 
denne Peter maa blive en god Hyrde for Folkene, 
ſom engang ved heldbringende Love fortrenger det 
ſcythiſte Barbarie der fornemmeligt omfaager de pelts⸗ 
bedæffede nordiſte Nationer" *). En Medaille hvorpaa 
begge Foreldrenes Potraiter eg paa hvis Revers Ruffiar 
i Skikkelſe af er Fruentimmer fremftilles med uds , 
ſtrakte Arme, for fra en himmelſt Genius at modtage 

*) Sit modo suo tempore Petrus bonns pas- 
tor (Poimenlaon), ut tandem Scythicam 

; barbariem, qua septentrionales maxime et 
pellita gentes infuscantur learn saluta- 
ribus latis devineére possit!- 



454 Det 
RA, 

ben unge Prinde, udtrykte i fin OmØrife: spes magnå å 
futuri (Fremtidens fore Haab).det almindelige Haab og 
Dnffe.… Men heller aldrig var noget Haab narurligere 

og tetfærdigere, thi uden Peters Fodſel vilde Thronen 
efter Alexeis Dod været overgivet til de paa Aand og Le⸗ 
geme ſvage Prindſer, og aldrig ere ſtore Forventninger 
gaaet i en. ſtjsnnere Opfyldelſe, ja endog overtrufne. 
Thi da Peter endte fin Bane var hans Hoved omflettet 
med den feirende Krigers Laurbær, forenet med Bors 
gerfronen, i begge Symbolers meeſt ophøiede Betydning. 
Begavet med en blomſtrende Sundhed, udruftet med en 
rigtig Forſtand, en lykkelig Fatteevne, drog han alerede 
ſom Barn alles, iſer fine Foreldres Opmerkſomhed paa 
fig, og hos Czar Alexei opſtod den Tanke at udnævne 
Ham til Czar, med Forbigaaelfe af hans to ældre Søns 
ner, den legemligt vage Feodor og den. ſindsſvage og 
næften blinde $wan. Men Prindſeſſe Sophia, Alexeis 
Datter af hans førfte WEgteſkab, der var fuld af Aand og 
Herſtkeſyge og opfyldt af Had til fin Stedmoder og hendes 
Son, vidſte ſtedſe at hindre enhver Foranſtaltning til 
Fordeel for Peter, indtil Døden endeligt overaffede Tae 
deren. Med famme Held virfede hun paa hans Efter— 
følger, Feodor 3die (167611682), jaa hengiven denne 
igvrigt var fin Halvbroder, og, da Rigsembedsmændes 
nes Forfamling af den geiſtlige og verdslige Stand i Mos 
ſtau, i Erkſendelſen af Peters fremſtikkende Egenſtaber 
havde udnævnt denne til Czar, og ſelv Strelitzernes 
Korps havde fvoret ham Troffabseed, vidſte Sophia dog, 
ved Ajelp af fine Fortrolige, at faae diſſe ſelvſamme 
Streliger til af gjøre Oprør. Nariſchkins Families 
Undergang var beflurtet af be Raſende. Man havde 
ſagt dem, at Iwan var drabt af famme, og,at felv deres 
Oplosning var beſtemt, og denne Logn ſtildte mange u⸗ 
ſtyldige Slagtoffere ved Livet. Da viſte Iwan ſig for 
dem. „Du er vor Czar!“ brolede Sophias Leieſven⸗ 
de ham imode. „Det vil jeg være, fvarede den ſtjelven⸗ 
de Iwan, men tilſtaae mig, at min elffede Broder Peter 
regjerer med mig.“ Og Peter blev nu kronet tilligemed 
Swan (23de Juni 1682). Dog ajorde Strelitzerne 
endnu engang Opſtand, da de formodede Peters. Sens 

a 
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figt at tilintetgiore dem felv; fun Alteret i Troitzkoi 
Kloſter, hvorhen Peter var flygter med fin Moder, rede 
dede begge Livet, Strelitzerne bleve overmandede af 
Czarernes Rytterie og 30 of dem halshuggede. For en 
lang Tid var nu diſſe Oprøreres Kraft knekket. Men 
figefom legende med Iwans Svaghed og Peters Ungdom, 
greb Sophia ftedfe videre om fig, og man ſaae tilſidſt hen⸗ 
des Navn under Ukaſerne ved Sider af begge Czarernes, 
og hendes Portret med Krone og Scepter og Overſkeiften: 
„Beherſterinde af ſtore og lille Rusland,“ paa Mynter⸗ 
neg Revers. Den fvage Iwan blev imidlertid gjort mes 
re blind for det, der ſteedte omkring ham, ved en ung ſmuk 
Gemalindes Yndigheder, fom Sophia havde givet ham, 
medens Peter, hvis Epner ftedfe udvikledes mere, var 
ſyſſelſat med at lægge Grunden til fin Fremtids Storhedi 
den lille Landsbye Preobraſchenskde. Der og i den nar⸗ 
liggende Landssye Semenowsky havde Peter dannet to 
Compagnier Krigere af Ynglinge af lige Alder med fig, 
hvilfe kaldte fig Czarens Poteſehni (Legekamerater), 
blandt hvilke Peter felv forrettede en gemeen Soldats 
Tjeneſte, og hvis Anfører var en ung Mand, der fiden 
havde ſtor Deel i Peters Beſlutninger og Foretagender, 
nemlig Oberſt le Fort, en Genfer og felv et overordent⸗ 
ligt Menneſte (fee Art. le Fort —). — For lis 
det bekjendt med Peters inderſte Væfen betragtede 
Sophia denne Soldaterleeg, ſom allerbedſt paſſende til 
— Henſigter og Onſter at afholde den forhadte Halv: 
røder fra enhver anden Statsforretning, og med hems 

melig Fornsielſe iagttog hun de Udfvævelfer, fom Peter, 
i Forening med den elffede Genfer og andre Kamerater 
overlod fig fil med tilſyneladende Raahed. Men hvor 
meget tog hun Feil! den dannede, fyrige le Fort var tils 
lige den videbegjerlige Czars heldigfte Lærer. Peter 

… havde endnu før nyde Underviisning af den vakre Nikita 
Moisnewitſch Sotow, en erfaren Diplomatiker, og 
Frants Timmermann, en tydſt Mathematiker og tillige 
faaet Moralens Grundfætninger dybt indprantede af fin 
ædle Moder, hvorved den Overieviisning ftedfe blev fas 
ftere hos ham, at fun ſand Aandsdannelſe ved alleflags 
Kundffaber og Sindets Forædling ved Dortfjernelfen af ” 
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raae Sæder og — eNDENG Opklaring kan føre — 
og Folk til Held og Bersmmelſe. Men Tiden nerme⸗ 
de ſig, da Regentinden Sophia ff Oinene aabnede og 
hendes Rolle var forbi» En ulykkelig Ahnelſe af hendes 
Vildfaretſe gieuneenflai bende alerede ved Peters forſte 
Ankomſt i Gehen neraadet (i Begyndelfen af 1688) 
hvor fans Anſtand imponerede hende ſelv, da hendes Be⸗ 
flucning ei oftere ar lade ham komme til diſſe Forſamlin⸗ 
ger, blevs uden Virfning, og da Peters Formøæling med- 
den indtagende Eudoxigs Federowna Lapuchin (27de Jan. 
1689), et. Vark af hans kloge Moder, forbandt ham 
ſtedſe mere med Folket eg Sortdrøg ham fra bang hidtil 
førte Bacchanalier og Orgier. Sophia blev endelige | 
meget urolig, da hun bemarkede at hans Soldaterleeg 
med Poteſchnierne vilde blive frygtelig felv for Stres 
litzerne; men da hendes Yndling, den af hende og Iwan 
med Hæder overvældede Overfeldtherre Gholipin, ved 
fin Tilbagekomſt fra det ei med Heid førte Feldttog mod 
Tyrkerne, blev bortviiſt fra Peters Dør, forfærbedes den 
SHerffefyge, dybt frænÉet i ſit Inderſte. Faa Maaneder 
derpaa udbrød Stormen, En religiggs Agitidelighed, 
ſom Czarerne felv almindeligt bivaanede, ſtulde holdes 
den $de Juni 1639; Sophia paaſtod, ſom Regentinde 
ogſaa at burde være tilſtede, og, da hun ei ved Peters 
Vagring vilde lade fig bringe fra denne Beſſutning, bes 
gav ban ſig endnu engang med alle Fine, til det fafte 
Troitzkoi-Kloſter, da nogle troe Strelitzer havde forraa⸗ 
det ham, at Sophie vilde fade dræbe ham, hans Gemal—⸗ 
inde, Moder og Soſter. J entil General Patrik Gordon 
(en Skotter) fendt Proelamation talede Peter ſaaledes til 
Armeen og dens Anførere: „En Sammenfværgelfe er i 
Gjære imod mig; man vil myrde mig og mine! Jeg venter 
Beſkyttelſe af Hæren, og hvo der mener det godt med mig, 
han ile vel ruftet til mig!“ Gordon begav fig nu tilligemed 
alle udenlandſte Generaler og Officierer i rusſiſt Tieneſte 
til Troitzkoi, hvor Peter for det førfte var bevogtet af fine 
Poteſchnier, og ſnart fane den modige Czar Tufende for⸗ 
famlede til Beſtyttelſe for ſſg og Sine. Nu ſtjelvede 
Sophia og valgte Veien til Forſoning; men alle hendes 
Udſendte, ſelv Patriarchen, forſogte — at for⸗ 
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milde den hoiligen fornærmede Cjar, og bleve endog hos 
Peter, da de frygtede Sophias Hevn. Hun vilde nu 
felv ile til Troitzkei, men paa Veien fif fun at vide, at 
Peter ei vilde fee hende, og, at bun blot. funde fjøbe 
hans Baade ved at udlevere ham Anfsreren for Stre— 

litzerne, Tſcheglowotoi. Hun lod felv Swan formane 
at underfafte fig fin Broder, oa vægrede fig nu, ved 
Grændfen af fit Haab, ei længer i at antage Sløret, 
Asitideligt drog Peter ind i Moſkau, for alt Folket ome 
favnéde han Iwan, fom for Titelen Czar og Skinnet af 

Medherredom, gjerne [od den egentlige Magt i Broder 
rens kraftigere Haand; denne var alerede nu Selvher— 
ſter og blev ogfag i Formen Eneherſter, da Iwan døde 
fyv Aar efter. Dannelfen af en ftaaente Hær efter eur 

rob«eiſt Form og Tactik var Peters førte Maal; paa 
den grundede han fine Udkaſt til Rigets Storhed, Un— 
derſaatternes Dannelfe og fin egen Berommelſe. Mon⸗ 
ſtret til det, fom Ruslands Armee Fulde blive, fandtes 
alerede i den lille Hob Poteſchnier; le Fort og Skot— 
lænderen Gordon bleve den nye Hærs Lærere, i hvilken 
en ſtor Deel af de, efter det nantiſte Ediets Ophavelſe 
"til Rusland flygtede Hugonotter breve optagne, og ſnart 
ſaae Peter fig omgiven af 20000 Mand svede Tropper, 

"hvis Tapperhed og ractiffe Overmagt han forføgte i en 
Lyftfægtning med Strelitzerne, i hvilken diffe tilligemed 
andre gammelrusfiffe Tropper maatte give efter. De 
preobraſchenskiſte og ſemenowiſte Regimenter udnævnte 
han til fin Garde, og dermed forfvandt nu og Navnet 
Poteſchnie. Men Peters Øie var tillige henvendt paa 
QOprettelfen af en Somagt, hvorom man i Rusland 
havde faa fidet Begreb, at de derværende Malere neppe 
forftøde at afbilde et Skib. Vel havde Peters Fader: 
Alexei, for paa det cafpiffe Hav at drive Handel med 
Perſien, ladet bygge et Skib (Ørnen), ved hidkaldte 
hollandſte Tømmermænd, hvilfet ogſaa virkeligt var uds 
løber fra Dedenow ved Wolga og anfommet til Aſtra— 
dan, Men det blev opbrændt af de oprørffe donſte Koz - 
ſakker, og af det adfpredte Mandſkab kom blot to Hol⸗ 
lændere, blandt hvilke Conſtablen —— tilba⸗ 

| | 2 
å 
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ge til Moſkau. — Brand blev nu Meters 
Skibsbygmeſter, og i Aaret 1693 feilede Peter, KG 
fine yngre.AMar Pal have været plaget af en (Her Vands 
ſtrek, paa fit eget Skib St, Peter, til Gan. VR ſom 
alerede dengang var en betydelig Handelsſta FA Mier⸗ 
de der Klædeleveranfer for fin Hær; ja ban ſeilede endog 
til Ponoi paa den laplandſte Kyſt. Naſte Aar løb Pes 
ter med adſkillige 95 Skibe ind i Archangel, og in⸗ 
derlig glad herover udnævnte han Fyrſt Romadenowſtky 

* 

fil Admiral for fin tilkommende Flaade. Som det vig⸗ 
tigſte Vehikel tibſit Folks Dannelſe erfjendre Peter Hans 
delen, dette Næeemelſes? og Forbindelſesmiddel meilem 
Nationerne. Hans Ruſſer ſtulde gjøres fortrolige med 
europeiſte Skikke; han havde overvundet den ſtorſte 
Vanſkelighed, naar han kunde fEaffe dem et ſtorre Mar⸗ 
fed. Derfor faftede han fine Blik paa Øfterføen og det 
forte Hav; thi der vare Mundingerne af hans Riges ſte⸗ 
re Floder og: om ſammes Befiddelfe befluttede han at firis 
de. Da han alerede var i Krig med Porten vendtehan - 
fig mod Donflodens Udløb; der vilde han erobre Aforo, 
for at ſkaffe fig en Stapelplads ved det forte Aav. J 
Juli 1695 begyndte han Augrebet til Lands, men ſaae 
fig nødt til at forandre Stormen vaa denne ftærfe og vel 
forfvarede Feſtning, der alerede havde koſtet ham over 
20000 Mand, til en Blokade. „Gaaer hjem, J Mo—⸗ 
fEoviter, FJ have en fang Vei oq intet at ſpiſe, gaaer 
hjem!" raabte de jublende Tyiter fra Aſows Volde, og 
Peter følte vel, afde havde Ret, - men han beſluttede 
Hevn for denne Forhaanelſe. Han ilede til Moffau, 
omarmede endnu engang fin døende Broder Swan, ſkaf⸗ 
fade fit Folk, der leed Mangel formedelf en flet Hoſt, 
Brød paa ruſſiſke Skibe fra Riga og Danzig og modtog 
derfor de reddede Underſaatters Velſignelſe. Nu hen» 
vendte. han alle fine Beftræbelfer paa Aſows Erobring. 
Han bragte mere Eenhed i Krigs magtens Styrelfe; Bas 
jaren Alexei Semenowitſch Schein blev Generaliſſimus 
for Hæren, men Feldtmarſchal Gordon var Sſjelen i det 
Hele; i Forening med ham virkede le Fort og Golownin— 
Peter forſtaffede fig gode Ingenieurer og Artilleriſter fra 
Oſterrig, Brandenburg og Holland, og det nyanlagde 
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Skibsbarft i Woroneſch ved Don leverede ham inden ect 
Aar (1696) 23 Galeier, 2 Galeafer og 4 Brandere; 
eet Krigsſtib beſteeg fe Fort, der var udnævnt til Admi— 
ral, Peter felv et ander; den egentlige Styrelſe af den 
med 4000 Mand befarte Flaade havde han betroet Vis 
nertaneren de Lima ſom Viceadmiral. "Denne hlle 
Somagt var neppe kommen i Stand, før den tyrkiſtke 
Flaade blev flagen med ftort Tab uden for Aſow. Du 
lod Peter paa nye befeire Fæftningen, der var afſtaaren 
fra al Hjelp ul Søes, med al Kunſt og Kraft (160de Mat 
1696), .va efter to Maaneder (29de Juli 1096) droge 
hansGeneraler triumpherende ind i Aſov igjennem de dem 
af Czaren felv opbyggede Wreporte. Nøglen til det forte 
Hav var i Peters Haand og, for at beholde den, beordrede 
han Bygningen af 55 Krigsſtibe fra førfte til femte 
Rana, hvilfe fEuide være færdige inden tre Aar. Nu 
overdrog han tillige, for at lette Skibsfarten Yngenieus 
ren, Oberſt Brokel, em Tydſter, Iſtandſattelſen af en 
Cana! for at forene Wolga med Don, og ſendte et Antal 
unge rusſiſte Adelsmænd til Italten og Holland for at 
ſtudere Skibsbygningen i dens forØjellige Grene, og til 
Tydffland for at lære militair Difciplin. Med meget 

perſonligt Mod tilintetajorde han (2den Febr. 1697) en. 
Sjammenfværgelfe mod fit Liv af Strelitzerne og adſkilli— 
ge med hans dem ubehagelige Reformation misfornøies 
de Store, og befluttede nu felv, for at give Adelen et 
Exempel, at-gjøre en Reiſe i Udlandet. Regjſeringen 
overgav han imidlertid til Fyrſt Romadonowſky under 
Titel Fyrft Cæfar, underkaſtede fig felv hans Beſtem— 
melfer, og fatte ved Siden af ham Bojarerne Streſchnew, 
Nariſchkin og Prokorowsky. Fur at fiffre den indvor— 

tes Rolighed tog han de henſigtsmasſigſte -Forholdéregs 
ler, hvortil fornemmeligt Strelitzernes Fordeling hørte, 
Og nu tiltraadde han denne markvardige Reiſe (i April 
1697) ei ſomCzar, men Medlem af et ſtort Gefandtz 
ſtab, der efter gammelrusſiſtSkik beſogte fremmede Hof» 

” fer, under Titel af Storcommandeur. Hanreifte igjennem 
Efthland, Liefland (dengang - ſvenſte), Brandenburg, 
Hannover, og SBeftphalen til ——— hvor 

92 
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han flædte ſig ſom en holland Skibstommermand og 
arbeidede fom en faadan. „Jeg er her, ſtrev han fra. 
Amſterdam til Patriarchen Adrian i Moſtau, for at føle 
ge Herrens Ord til vor Fader Adam: ,,å dit Anfigts 
Sveed ffal du æde dit Brød! Viſt nof behøver Jeg 
iffe at arbeide af Trang, men Jeg arbeider for ret at 
lære Søvæfenet, vende tilbage med de erholdte Kundſta⸗ 
ber, og derpaa, hpilket Æal være mit Onſte til mit ſidſte 
Mandedræt, overvinde Jeſu Navns Fiender og befrie” de 
Chriſtne.“ Fra Amſterdam bedav ban fig til Byen 
Zaardam hvor han [od fig indføre paa Arbeidernes Lifte 
fom Sfibstømmermand under Navn af Peter Michae—⸗ 
loff, og forrettede de ringeſte Atbeider med. Euhver 
kjendte ham under Navn af Peter Baas. Han beboede 
fjer et lille Huus, redede felv fin Seng og lavede fin 
Mad. - mén correfponderede tillige med fine Generaler og 
Miniftre, lovede Kong Auguſt af Polen Beſkyttelſe og 
arbeidede tillige med Tømmermandgøren paa Maſt og 
Kisi. Han var her i ſyv Uger; derpaa gik han igjen til 
Amſterdam, hvor han lod bygge et Krigsffid paa 60 
Kanoner, fom han ſendte til Archangel. Jntéet und» . 
gif hans Opmarkſomhed; han faae alt, lod fig forklare 
alt og øvede fig. felv i meget, felv i chirurgiſte Operatio⸗ 
ner. De hollandſte Joders Begjering at nedfætte fig t 
Rusland og drive Handel der, afviſte han, da han ei 
fandt det raadeligt af tilbagekalde de under Iwan Waſſi⸗ 

liewitſch forſt Fordrevne. Han fvarede Borgemeſter 
Witſen, der førte Ordet for dem, ſaaledes: „Af Medlis 
denhed med Jøderne tør Jeg ei tilſtaae dem deres Begje— 
ring; de ere vel anfeete for at kunne bedrage den hele 
Verden i Handel og Vandel, men Jeg fjender mine 
Ruſſer, hos diffe vilde de komme til kort.“ Hans liden⸗ 
ſkabelige Kierlighed tilSavæfenet bevægede ham til, efter 
Kong Wilhelms Indbodelſe, at begive fig fil Cnaland; i 
engelſt Somandsdragt boede, han ved det fongelige 
Sfibsværft ved Themſen og oftere hørte man ham ſige: 
uhvis Jeg ei var født til Czar i Rusland, vilde jeg nok 
være engelſt Admiral!" Over 500 Perſoner (Officie⸗ 
rer, Ingenieurer, Kanonerer, Chirurger og andre Kunſt⸗ 
nere) tog han i fin Tjenefte. Havde han fundet meget 
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Nyt og Godt i 8— hvor han underſogte alt, ſaa 
tilbød nu England bans opvakte Videbegjerlighed en nye 
rig Mark. Han blev tre Maaneder i dette Land, beuns 
dret af alle, fom havde lært at fjende ham; efterat Uni— 

verſitetet i Orford davde erceret ham til Doctor gif han 
tilbage til Holland og derfra over Dresden til Wien, 
Hvor Keiſer Leopold vifte ham megen Opmarkſomhed. 
Da han herfra var i Begreb med aft reiſe til Italien er— 
holdt han Efterretning om.et nyt Oprør af Strelitzerne. 
Dobbelt opbragt paa Oprørerne formedelft denne Forſtyr⸗ 
relfe, ilede han igjennem, Polen, hvor. han havde en 
Samtale med Kong Auguſt 2den, der var af de vigtiafte 
Kølger for Fremtiden, til Moſtau. Da ban (4de 
Sept.) anfotes til "Dreobrafåensfoe, var Oprøret 
alerede dæmpet ved General Gordons kloge og fafte Op⸗ 
forſel. Men Peter holdt en frygtelig Ret. Hver Dag 
i October Maaned fandt Henrettelſer Sted, og, da den 
frørfte Mistanfe om Anſtiftelſen af dette Oprør, faldt 
paa Peters Soſter, Sophia, ftraffede han hende dermed, at 
han lod opreiſe 28 Galger uden for hendes Kloſter og deri 
ophenge 130 Perfoner, af bhvilfe tre,” der vare overbe⸗ 
vifte om, at have udfaftet et Bonſtrift til Sophia, bles 
ve hængte foran Vinduerne i hendes Celle med Bonſtrif— 
fet i Henderne. De Benaadede (500 ) bleve adſpredte 
og forvifte. Strelitzerne, diſſe Ruslands Janitſcharer 
ophørte ſaaledes gandſte. Perſonlig Utilbsielighed fot⸗ 

maaede ham maaſtee meeft til, ogſaa at beſtylde fin Ge⸗ 

malinde Eudoxia, der er behandlede hans mange Kjer⸗— 
lighedshandeler med Overbarelſe, for Deeltagelſe i hiint 

Opror; han ſtildte ſig fra hende og forviſte hende til 
Suusdal/ til Prokowskoi— Kloſter, hvor hug maatte ta: 
ge Sloret under Navn af Helena. Til Belsonning for 
fine troe Tjenere. ftiftede han (3ote Aug. 1698) An: 
dreagordenen og Golowin erholdt den ført Le Forts 
og Gordons Dod opfyldte Czaren med dyb Smerte, og 
Menzikow, ſom ved Aand og Virkſomhed havde bæver 
fig fra en lav Stilling, blev nu Czarens udmarkede 
Yngling. ; Peter erftattede Strelitzernes Korps ved 27 
nye Infanterie- og ta Dragonregimenter (tiiſammen 
32,029 Mand), ſom inden tre Maaneder vare øvede 

* 
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og marſehferdige. Ved Befættelfen af Officierspladfes 
faar man nu blot paa Fortjenefte og Tjeneſtetid, og Pes 
ter vaagede med Strenghed over Sagtragelfen af denne 
Grundſetning. Med Alvor og udholdende Virffomhjed 
opoffrede Perer fig tillige -fit Riges indvortes Auliggen⸗ 
der, hvis nye Skabning lidt efter lide udgik fra hang 

' Haand. De offentlige Skatters Hævelfe blek gjert fimps 

EJ 

lere, den tydſte Dragt indførtes, hvorved tillige SÉjæge . 

gene forfvandt, Bojarernes ralrine Følge (Gholops) blev 
formindffet, Reifer i Ildlandet blev paa en vis Maade 
Betingelfen for hans Yndeſt, Bogtrykkerier anlagdes, 
nyttige Skrifter indførtes, i alle Rigets meeſt betydelige 
Stæder anlagdes Skoler, nye kirkelige Indretninger 
fattes igjennem trods Geiſtlighedens Modſtand, og, da 
Patriarchen Adrian i Moſkau døde 1700, fod Peter dens 

ne Værdighed, der næften lignede den pavelige og hvis 

fuldkomne Tilintetajørelfe han derfør havde beflutter, us > 
befat, thi Folket Fulde, efter Peters Villie, ogſaa betragte 

da are Czaren ſom dets geiſtlige Overhoved. Under diſſe 
Reformationer idet Indre tabte hån ei de for længe ſi— 
den befluttede Érigerffe Foretagender af Siate. J Fre—⸗ 
den fil Carlowitz mellem Porten og Øfterria (1 699) ſlut⸗ 
tedes ogfaa en toaarig Vaabenſtilſtand mellem Rusland 
og Porten; denne blev forlænget påa 30 Har, og Czaren 
beholde Aſow. Dette blev hoitideligt forkyndt i Moſtau 
den 18de Aug. 1700, og næfte Dag (gammel Stiil) er—⸗ 
flærede Peter Sverrig Krig. Hvad Czaren for to Aar 
ſiden i Almindelighed havde aftalt med Auguſt 2den 
i Warſchau fom nu til Modenhed ved Underhandlinger 
med Patkul (fee denne Art.) hvem Auguſt havde fendt til 
Czaren. Fra det forte Hav faftede Peter fir Pie til O⸗ 
fterigen, og alle Carl den 12tes VWenffabsbevjfer kunde 
ei bringe ham fra hans tore Plan. Indviet i den eu— 
ropæeiſte Statspolitik vidfte Czaren at indhylle fine Pla⸗ 
ner i et tet Morke indtil Afſlsringsoieblikket, og da at 
benytte ubetydelige Gefværinger mod den ſvenſte Regjes 
ring ſom Paaffud til Krigderflæringen. Tyhdeligen tas 
fede Peter Manifeſt: ,, Fra Aarhundredets Begyndelſe 
(heed det deri) havde Sverrig plyndret fine Naboer og 
berovet Rusland de ſamme tilhørende Provindſer Inger⸗ 

"i 
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manland og Karelen; det var derfor den høie Tid at 
fnæffe Sverriges alt for meget tiltagende Magt, at. den 
ei længere Fulde blive Naboerne farlig!““ Dette Fores 
tagende blev drevet med ſtor Virkſomhbed; allerede den 
9de Sepr. var Ingermanland befar af Ruſſerne, der nu 
ftode paa Eſthlands Grendſe for Narwa. . GarldenT 2fe 
(fee d. Aſom imidlertid havde tvunget Danmark til Fre 
den i Travendal, ilede nu Narva til Undſetning og flog 
(3ote Nov.) 60,000 Ruffer med goc0 SvenfÉe, Ders 
te Uheld nedflog dog ei Peters ſtore Sjel, thi han forffod "| 
rigtigt at bedomme Forholdene. „Jeg veed meget vel, 

fagde han, af de SvenfÉe vil ſlaae os ofte, men vi lære dere 

ved, og den Tid vil komme, at vi feire over dem. Dets 
te Slag, tænfer jeg, fEal tvinge Ruſſerne til at hæve fig. 
over deres Ulyſt til at lære, hvad de ei vide,” Og Ud⸗ 
faldet bevifte Rigtigheden af Perers Dom. Nye Trop» 
per dannedes, mere Skyts tilveiebragtes og mange dri— 
ftige Fremmede forfamlede fig omkring Czaren. Rus— 
fernes Seier den I San. 1702 ved Embachſtrommen war 
deres førfte Triumph over de Svenſte. Noteburg, af 
Peter omdøbt til Schluͤſſelburg, blev taget ſaavelſom 
Marienburg, blandt hvis ſom Fanger til Rusland flæbte 
Indbyggere ogſaa Catharina befandt fig; hvem Skjeb— 
nen ſiden ſatte Ruslands Krone paa Hovedet. Efter et 
Triumphindkog i Moffan og et fort Ophold i Woroneſch 
ilede Péter igjen til Kamppladſen ved Oſterſoen, hvor 
Menzikow for det førfte havde fiffrer de nye. Varfter ved 
Olonzas Udløb i Ladogaſoen ved Befæftninger. Viypens 
fans, en Fæftning ved Newamundingen i Øfterføen | 

å 

maatte tages for denne Stillinas Skyld: forftærfer ved 
Scheremetew angreb Peter den og indtog den vedCapitu— 
lation den Tfte Mai; fire Dage efter erobrede han, 
der felv tjente fom Bombardeercapitain ved fin Armee, 
med 30 ſmaae Far'øier, to bevæbnede ſvenſte Skibe ved 

Mundingen af Newa; Admitalen Grev Gholowin om 
hængte den tappre Bombardeer ;.Capitain Andreasorde— 
nen, hvilfen og Bombardeer: Lieutenant Menzikow og 

Poſtalnitſchi Gholowin erholdt. Da man fandt Nyen— 

fang for lille, for langt fra Søen og ei ſikker nok, faa 
beſluttede Peter af anlægge en nye Faſtning for at ſikkre 

F 
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Newamundingen. Øjen £i uſt⸗ Elant (Lyſt Bened der blot 
var beſat af een Fifferbytre, blev udfeet hertil. Her 
lod Peter bygge fig et lille Trehuus, efter hollandſk 
Indretning, og ftyrede derfra fit nye Verk. Den 27de 
Mai 1703 blev Grunden lagt til Feſtningen og Cjaren 
faldte den St. Petersburg. Under Opſyn af den itas 
lienTe Bygmeſter, Oberſt Andrei » Trefin , begyndte - 
Bygningen; Feſtningen ſtulde have fer Hovedbaſtier 
med dyatige Udenverker; der kaldtes Arbeidere fra alle 
Rigets Dele, og ſnart faae man 20030 Menneffer dag⸗ 
ligt ſyſſelſatte med dette Arbeide; til deres Sikkerhed 
havde * fordrevet de Svenſte fra Øen Retuſari 
(Kotlin - Ogrow) i den finffe Bugt. Under Feſtninge⸗ 
bygningen udkaſtede Peter ogſaa ben Plan, her at an; 
længe en Hovedbyggeplads for føre Krigsſtibe og en 
Stad, for noiere at forbinde Rusland med det øvrige 
Europa, Nu ſtrommede Ruſſer, Tatarer, Kalmuk— 
for, Finner og Ingermanlænder til fra alle Kanter fra 
en Omkreds af 2 til 300 Mile. Men de fandt hverfen 
Levnetsmidler nok eller Arbeidsredſtaber (Skubkarrer 
vare Ruſſerne endnu aldeles ubefjendte) eller Hytter eller 
tilſſtrekkelige Materialier. Dog for Péter vare 40000 
kraftige Hænder alerede nof; man hentede ofte Jord, 
der ef war at finde i de Moradſer, hvoraf Feſtningen hæs 
vede fin, lanſt fra i Kfæder og Sekke. Flere Tufende 
bukkede vel under for Anſtrengelſen, men efter fire Maas 
neder trodſede St. Petersburg. ethvert Angreb, og Peter 
udnævnte Oberſt Rønne til førfte Commandant. — Apo— 
ſtelen Petrus's Billede prydede JWorten. — Su begyndte 
ogſaa Staden lidt efter lidt at komme frem; thi mange 
af de Tilkommende, der vare bange for den fange Hjem» 
vei, nedfatte-fig her, hvor de deguden vare deres Czar 
faa meget velkomnere, da he hjalp til at opbygge de 
Riges Huſe, og mange vad Krigen fordrevne Svenſke, 
Finner og Liflænder ilede til det aabnede Fried, hvor de 
fandt et nyt Fedreneland og nye Grund for fig til Ciens 
dom: faa at to Aar fenere (1765) ben Sf. petersburg⸗ 
ſte PD: og Admiralitetsſiden var bebygget, foruden: Qos 
ſtlii Otrow, hvor de førfte Privathufe bleve byggede 
(Sammenlign Art, St. Petersburg). Paa denne 
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Maade erholdt Peter Kunſtnere, Haandvarkere af alle 
Slags og Matrofer i ſin nye Stad. INov. 1703 for⸗ 
te han felv ſom Matros et til Newamundingen anfom» 
met, med Varer fadet hollandſt Skib indtil Midten af. 
den nye Stad, udenfor den daværende Gouverneur, 
Fyrſt Menzikows Bolig; alle Varerne bleve ſtrax Skip⸗ 
peren affjøbte; felv erholdt han 500 Dukater, og hver 

' af Matroſerne 100 Dukater; for hver Gang han kom 
"igjen fiffredes ham 100 Rubler, og der bekjendtgſordes 
tillige, at Captainen van det næfte Skib, der kom til Mes 
tersburg ſtulde erholde 300 og pan det tredie 150 Duus 

kater. Et engelſt Skib var det førfte, ſom ankom efter 
hiint hollandſte; det blev modtaget paa ſamme Maade. 

Paa den erobrede Øe Retufari (Kotlin-Oſtrow eller 
Kotlinoen) fremſtod af Havet en nye Beſkyttelſe for Mee 
tersburg i den, under Menzikows Opſyn byagede Fæfts 
ning Kronflot; over g000 Hefte omkom ved Vanſke⸗ 
lighederne i at hidbringe Byaningsmaterialierne, og liz 
geſaa mange Menneſker omfom vel oafaa, men alerede i 
Marts næfte Mar tordnede Peters Kanoner fra Voldene 
ved Kronſtot. Rygtet om den nye Stad giennemflsi 
ſnart hele Europa, og Alles Blik vare na heftede mod 
MNorden,-hvor to ſtore, ſterke Aander, Peter iſte og 
Carl I2te tragtede efter Udodelighedens Laurbær. 
Men Carls Stjerne fulde blegne for Peters Sol, hvon 
meget og de øvrige eurovæiffe, ſelv ven fFabelige, Mag⸗ 
ters Jverſyge hævede fig imod den ſidſte. Aſterrig, 
Holland og England anvendte Alt for at tilintetgjisre 
Peters Forbindelfe med Konz Auguſt af Polen. Til 
den fidfte ſagde endog den engelſte Geſandt Robinſon 
høit ved Taffelet i Lublin: „Det fan Ingen i Europa 
taale, og Czaren ſtal og maa ei reiſe i Øfterføen,”” — 
„Hvad de vinder fra Czaren (Ærev den fvenffe Preſident 
Orenſtjerne døende til den driftise Carl), misunder eller 
berover ingen ef deres Naboer dem; men jeg befværger 
dem, foragt ikke Ruſſerne; vi have flaaet dem, men de 
Slaane lære Krigen, og vi maa endelig vige for Mængs 
den!” — „Ingermanland er tabt, Liefland lider under 
Ruſſernes Odeleggelſer, det veed Jeg altſammen; men 
Skaden erſtattes let, og Beſiddelſen af det Tabte giver et 
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Narwa-⸗Slag os tilbage.” Med diſſe Ord lod den ſtiv⸗ 
ſindede Carl fin ſtore Modſtander ſtage i Hjertet af Lief— 
land og vendte ſig til Sachſen for at tvinge Kong Auguſt 
til af afſtaage Polens Throne. Den fine Diplomatiker 
Patkul ſtrev dengang til Czaren: „Gud give, at Kon⸗ 
gen af Sverrig bliver haardnakket, ſom han er; | intet - 
funde være onfkeligere for de rusſiſte Vaaben.“ Diſſe 
Yttringer ere alerede tilſtrekkelige ti! ar betegne og rig» 
tigt bedømme hine Forhold, den forſtjellige Intereſſe og 
de fobſtjellige Syns maader. Efterat Czaren, ved at 
ompræge de gamle hele og halve Kopeker (thi Rubler vare 
dengang en indbilde Mynt, ſom Pund Sterling i Enge 
land) til hele, halve og Fjerdedeels » Rubler og mindre - 
Sold-⸗og Kobbermynter, havde Paffet fine Finanſer et nyt 
Tilſkud, faae han med Tilfredshed, hvorledes Carl, lige 
ſom foragtende ham, marfdjerede mod Elben; Peter bere⸗ 
dede fig derimod til Fuldforelſen af Lieflands Erobring. 
Han begyndte fine nyeOperationer med at tilintefgjøreen 
ſvenſt Flotille af 13 bevæbnede Fartoier paa Peipusſoen, 
hvilket iykkedes faa fundewment at den ſvenſte Vicead⸗ 
miral Låfdjert, fuld af Foetvivlelſe ſpröͤngte Mandſkabet 
og fig ſelv i Luften paa det ſidſte af diſſe Skibe. Ge—⸗ 
neral Schlippenbach blev flagen ved Reval, og Fæftnins 
gerne Dorpat, Narwa og Iwangorod erobredes: alt 
dette gif for fig fra 4de Mai til 20 Aug. 1704. Efter 
et triumpherende Indtog i Moffaul(hvorved hans Søn 

Alexei fom Gemeen ved Hæren gik tif Fods) ilede Peter 
igjen til Armen. Et ſvenſk Angreb paa St. Peterés 
burg blev tilintetajort, men Ruſſerne bleve flagne ved 
Gemauerthofen i Curfand og ved Frauftadt og trak fig 
tilbage fra Grodno til Kiew, dog hevnede de fig fiden ved 
at ſlaage General Mardeveld ved Kaliſch. Nu erholde 
Peter Efterretning om Freden i Altranſtaͤdt (24de Sept. 
1706), og, da man ei fandt for godt i Polen at oppes 
bie den med 43000 Svenſte fremrykkende Car! den 
rate, [od Peter fin Armee træffe fig tilbage , og gjøre 
alt det Land, den forlod, til en Orken. I hemmelig For⸗ 
bindelſe med Koſakhetmannen Mazeppa, marſcherede 
Carl denne imode til i Nerheden af Smolenſto, men 
derpag vendte ban fig mod Ukraine, for af vinde de med 
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Czaren uenige donſte Koſakker og oppebie General Løs 
wenhaupt med et udvalgt Corps; men Peter flog 
denne ved Liesna, fort før hans Forening med Kone 
gen, hvem han blot bragte Faa Levninger af fin 

, ær. Nu forenede Mazeppa fig» offentligt med 
Carl, fEjøndt fun til liden Nytte, og de Svenſte 
havde begyndt Beleiringen af den fafte Stad Pultawa, 
hvilken Peter ilede til Undfætning med 70,000 Mand. 
Nu flog Timen til Hevn for Narwaſlaget; under Mure— 
ne af Pultawa blev den ſvenſke Har tilintetgfort i det evig 
mærfværdige Slag den 8de Juli 1709. - Med nogle faa 
Reddede begav Carl fig til Bender under Portens Beſkyt⸗ 
telfe. Den til Genzrallieutenant ved Landarmeen og til 
Contreadmiral (Schoutbynacht) paa Flaaden befordrede 
Czar ſtrev nu fra Valpladſen til Admiral Apraxin i Pe— 

tersburg: „Phaetons Skjebne har truffet vor Fjende, 
og nu er endeligt Grundſtenen for vor Newaſtad befæftet.”” 
Kong Auguſtes Tilbagefomft til fir Land og en nye For⸗ 

«bindeife med ham, hvilken Kongerne af Danmar og 
Preuſſen tiltraadde, faavelfom Beleiringen af Riga vare 
de nærmefte Følger af Slaget ved Pultawa. Nu ilede 
Peter til fin eiſtede Newaſtad, hvor han gjorde ſtore Des 

” ftemmelfor til Sfibsfartens Fremme. Med Frankerig, 
Italien oa Hanſeſtederne fluitedes Handelstractater og 
der ardeidedet paa at forene Ladonaføen med Wolga. 
Efterat han havde holdt Triumph i Moſkauz endt en ale 
vorfig Tviſt med England, truffet adffillige financielle 
Indretninger, og paa nye organiſeret Armeen (der nu 
fulde beftaae af 33 Regimenter Fotfolk, 24 Regimenter 
Rytteke og 538,000 Mand Beſetnings-Tropper) begynde 
te Feldtoget i Liefland og Karelen for Alvor. Elbingen, 
Wibura, Riga Duͤnamuͤnde, Pernau, Kexholm, Res 

val erobredes; og med diſſe Stæder hele Lisfland og K$az . >» 
relen. Alt dette ſteedte Aaret 1700. Petet folte fig 
ret inderlig ſykkelig, da alt hvad han begyndte Saa, 

lykkedes ſaaledes, og, da nu tillige Steen» Paladfer og 

Lyſtſlotte fremſtode i Petersburg, blev der Tante faft hos 
ham, her at opflaae Czarernes tilkommende Refidenée 

Alerede havde han høitideligholde fin Broderdatter Annas 
-gormæling- med Hertug Frederik Wilhelm af Curland 

— 
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C4de Nov. 17 10)i ſin nyeſtabte Stab. Men en flor Fa⸗ 
re truede nu Czaren, Sa Tyrk erne, paa Carl den 12tes 
Tilſkyndelſe, havde erkleret ham Krig. - 3 et Øjeblik 
truedes han og hans hele Skabning med den haanligſte 
Undergang. Efterat han til Rigsforfetningernes Be⸗ 
ſtyrelſe havde oprettet ef dirigerende Senat, hvis Medlems 
mer ei bleve-valgte efter deres Fodſel men efter bereg 
Duelighed, og tillige, for af vinde Geiſtlighed og Folk 
fåa meget mere for fg; for Størftedelen havde tilbage⸗ 
givet Bifpedgmmerne og Kloftrene de forben inddragne 
Godfer, fatte han fig i Marſch med fin Armee, drog igjen⸗ 
nem det med bam forbundne Moldau og befandt fig ene 
Deligt wed Pruth, ligesrerfor Storvizierens Mehemeds 
Leier. Vel høitideligholdt han der den anden Aarédag 
fra det ſtore Slag ved Pultawa, man medens Tokaieren 
Ved denne Leilighed flød ved hans Taffel, feed hans Hær 
trykkende Mangel paa de forſte Fornodenheder; kun 
Pruths Bande ladſkede be Torſtige. Noden blev endnu 
ſtärre, da den med ham forenede Fyrſte af Wallachiet 
ꝓludſeligt faldt fra, og den lovede Tilforſel af Levnets⸗ 
midler ſaaledes ophorte. Han gif nu over Floden. imod 
Fienden, men dennes Overmagt, og de ham omgivende 
Sperme af Tataret tvang ham tif at træffe fig tilbage ; 
er heftigt Angreb af Tyrferne "blev vel tilbagedrever, 
men omringet af den talrigere Fiende og fun ſvagt unders 
ſtottet af de hungrende Ruſſer, fane Peter fig i dette 

" Diebli€ temmeligt i ſamme Stclinug ſom Carl 12fe ved 
Pultawa. Alt var forbereder tibden ſidſſte Kamp paa 
Liv og Død; Natten før den afgjsrende Dag havde Pes 
ter trukket fig eenſom ind i fit Telt, uden at kjende nos 
get Middel til Redning, da en Skytsaand fremſtod 
i hans Gemalinde Catharina), Denne var den 6te 
SMarts 1711 offentligt erkleret for Czarens ſande og 
retmæffize Gemalinde 03 pat endnu ſamme Dag reiſt 
med. ham til Armeen. J biin betydningsfulde Stil⸗ 

+) Man. fammenligne Art. Catharina Iſte, til 
hois Berigtigelſe her anføres, at Peter alerede 
hemmeligt havde ladet fig forene med Catharina 
1707 og denne Forening blev gjentager for hele 
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ling ved Pruth gſennemfkuede Gun med megen Klarhed 
Czarens og Armeens Forfatning; den foreſtaaende 
Kamp, der truede Ruſſerne med Undergang var uund⸗ 
gaaelig, hvis den ej kunde forebygges ved fredelige Un⸗ 
derhandlinger. J Følelfen af fin Vardighed ſom Pez 
ters Gemalinde og gjennemtrængt af fin Synsmaades 
Sandhed, traadde hun, medens Czaren i fit Telt overlod 
fig til fuldkommen Haabloshed, i Feldtherrernes Raad, 
fif deres SamtyfÉe til Fredsfotſog og ilede nu i det Fors 
fæt ogſaa at formage Czaren til af famtyffe ,, til hans 
Telt; -hvor &svnen fivede ham. Det lykkedes hende og 
forenet med Feldtmarſchal Scheremetew, gjorde hun de 
befluttede Skridt; hendes Juveler (ſaaledes fortælles 
der, dog ogſaa uten hiſtoriſte Beviis), en ſtor Sum 
Penge og Løftet om flere Skatte, dog alt dette uden 
Peters Vidende, ledſagede Scheremetews Brev til Stor⸗ 
veziren i den tyrkiſte Leier. Derimod ſtrey Peter, der 
mistvivlede ſaavel om der lykkelige Udfald af denne Sens, 
delſe fom af et Slag, til det dirigerende Senat, under» 
rettede ſamme om fin Stilling, hvori Trolsshed og falſke 
Efterretninger havde fat ham, tilſtod aabenhjertigt at 
fun Nederlag, Død eller Fangenſab ventede ham uden 
guddommelig Hjelp og fluttede ſaaledes: „Skulde min 
Perſon falde i Fiendens Vold, faa ſtulle J tt længer er⸗ 
fjende mig for Czaren, Eders Herre, og intet opfylde af 
det, fom fra mit Fangenſkab maatte komme til Cder fra 
mig, om det og var: mit egenhændige Brev. Omkom⸗ 
mer Jeg, faa fFulle $ vælge den værdigfte iblandet Cder 
til min Efterfølger,” Gandſte hemmeligt fendte Peter 
derne Sfrivelfe til Moſtau med en fortrolig Officier. 
Men Ruslands Genius vaagede over fin Fyrſte. Uagtet 
Grev Poniafowæn, der fra Car! den 12te var hos Store 
veziren, foreftillede, at det vår aldeles forbi med Peter” 

Folket 1713. Det bemærfes tillige, at Cathaz 
rings Giftermaal med den ſpenſte Dragon Jo⸗— 
han et har noget hiſtoriſt Beviis for fig. Halem 
falder hende den I7aarige Pige, og han har oſt 
af de førfte Kilder, 

FS 
É. ix 
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og, at man ei behavede at underhandle med ham”), 
kom dog Freden til Huffi eller Huſchii Stand den 23de 
Juli 1711, i hvilfen Peter med Opofftelſe af Aſow 

(fammenlign Rustand og Tyrkiet) fjøbte fin Armees, 
og Rigets Redning; Fyrſt Cantemir af Moldau ; hvis 
Udleverelſe Peter havde afflaaer for enhver Priis, fulgte 
Czaren, i hvis Dention han dode 12 Aar efter, … Med 
den fafte Beſſutning iſtedet for det tabte Herredom vad 
det forte Hav, defto bedre at ſikkre fig ved Oſterſoen, for⸗ 
lod Peter Pruths uheldige Bredder, for i Forening. med - 

fine Bundsforvandte at føre Krigen med den fvenfÉe Ars 
mee t Pommern. For at iſtandſatte fin fvabfede Sund—⸗ 
hed gif ban endnu sm Efteraaret 1701 til Carlsbad og” 
bøitideligholdt paa Tilbageveien, i Torgau hos Dron— 
ningen af Polen, fin eneſte Søn Alexeis Formaling 
med Prindſeſſen af Braunſchweig-Wolfenbüttel, ved 
hvilken Leilighed han fluttede et fande Viisdome-Jor⸗ 
bund med Leibnik, fom var kommen der før at fee ham, 
og paa hvis Raad han lovede at lade anftide Jagttagelſer 
i fir vidtløftige Rige over Magnetnaalens Afvigelfe 
(fee Art Leibni&). Det beleirede Stralſund holde fig 
imidlertid dette Aar for godt tif at kunne erobreé, Gvors 
for Peter, efter en Aftale med Kronprindſen af Preus⸗ 
ſen og de danffe Miniſtre om Feldttogets Fortſattelſe be— 
gav fig til Moſkau, hvor han i Begyndelſen af det 
følgende, Aar (19de Febr. 1712). fuldbdyrdede fin egen 
offentlige Formeling med Catharina. To Maaneder 
derpaa flyttede han der dirigerende Senat til Petersburg 
og i Juni (1712) reiſte Peter, ledſaget af fin Gemal— 
inde til Armeen i Pommern. Uagtet de Svenſke under 
Steenbock faae fig nødte til at træffe fig ind i Holſteen, 

*) Da Poniatowſky ei kunde hindre Underhand⸗ 
lingerne, overgav han Veziren fine Tanker i 

følgende to Sætninger: 1) Czaren maa indfin⸗ 
de fig hos Storveziren oa ſendes ftrar til Con— 

ſtantinopel; 2) Armeen ftræffer Gevær og er 
krigsfangen. Uden at ſvare derpaa ſtak Stor⸗ 
veziren Bladet til ſig og lod Nen⸗ Udſendte 
komme frem. 

— 
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var dog Planen aft erobre Ruͤgen og Stralſund forfei⸗ 
let og Peter Sefluttede endnu engang at beføge Carls⸗ 
bad *) Efterat have brugt Badet i tre Uger, bes 
gav han fig igjen tal Armeen i Holfteen. Men, da 
Steenbock havde indfluttet fig i Tønningen, overlod 
han Menzikow Commandoen og begav fig til Peters— 
burg, for der at indlede Erobringen af det ſvenſke Fin» 
land,  hvilfen Dlan t Aaret 1713. ogfaa udførtes med 
faa meget Held, at Rufferne trængte. frem til Abo, mes 
dens de Svenſte under Steenbock havde maattet overgis 
ve fig i Tonningen. Kun den af Preuſſen foreflagne 
og af Menzikow antagne Pommerns Neutralitet,  fors 
aarſagede ham nogen Forſtyrrelſe i hans Planer, hvor⸗ 

for ogſag Yndlingen maatte bsde bittert, blot Czarin— 
dens Forbon reddede ham fra fuldkomment Fald. Ben 
rusſiſte Somagts Opkomſt blev derhos ftedfe dreven af 
ham med brændende Iver, og hans Pie glindſede fryde— 
ligere, hver Gang et nyt Skib lab af Stabelen*); 

*) Da Peter paa denne Reiſe kom til Wittenberg 
og der beføgte Luthers Bolig, vifte man ham 
paa Veggen den berømte Blakplet fra Luthers 
Kaft imod Djevelens egen Perſon, og da en 
Geiſtlig dervaa bad ham til Minde at efterlade 
noget Skrevet, rev han med Kridt: Hiſtorien 

… pm Blakpletten ev ei ſand, Blakket er friſtt 
(Tagebuch Peters des Grogen i Bacmeiſters 
Beitraͤgen I. S. 420). 

xx) Det var i Foraaret 1714, at han i Glædens 
| Ruus, paa et Skib, der var løbet af Stabes 

en, holdt en Tale, hvilfen den hannoverſke Res 
fident Weber ſom Hien- og Ørevidne, har opbe⸗ 
varet, og hvilfen anføres her, fordi man ved 
ſamme fan «jøre et dybe Blik i Peters inderfte 

” Bæfen og Levnetsplan. — Mine Brødre! fags 
ledes talte han, bro af Eder havde for 20 Aar 
fiden drømt om at $ her i Øfterføen fulde. tømre 
med eders Czar ? Hvo kunde falde paa, at vi 
fulde opflaae vor Boepel i et Land, ſom vor 
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dog maatte Gan finde figt, af Admirallitetscollegiet neg⸗ 
tede ham hans Øuffe, at befordres til Viceadmiral, „thi 

han havde endnu et udmærket fig ſaaledes tilSoes, at man 
kunde foretrakke ham ældre Officierer.““ Han ruſtede fig 

nu for ſnart at fortjene denne Udmærfelfe, men, da han 

havde vundet Søflaget ved Twermuͤnde og derved, faavels 
fom vet den derpaa fulgte Indtagelſe af Feſtningen Nyſlot 

fuldendt Finlands Erobring, de blev han, ved fit Trium⸗ 

phindtog i St. Petersburg bilfet af Viceczaren Romado⸗ 

nowſth, der paa en Throne modtag Seierherren, med det 

Udraab: „Held Viceadmiralen!“ Gjennenſtrommet af 

ubegrendſet Glade indviede Gan fin Catharina et Takoffer, 

ſom han endnu ſthldte hende fra biin Nat ved Pruth, og 

Anſtrengelſe og Tapperhed Havde vundet ; og, 
omringet af faa mange tavpre og kyndige Mas 
troſer »og Soldater, faa mange duelige inden⸗ 
landſke og udenlandſte Konſtnere, fortjens frem⸗ 
mede Landes udmærkede Hoiagtelſe? — Vel 
mangler meget os endnu mine Brodre til Fuld⸗ 
kommenhed. Kunſternes og Videnſtabernes 
Kredslob ligner Blodets Omlob i det menneſke⸗ 
lige: Legeme Fra Grakenland udbredede de 

" fig til Italien og derfra til detøvrige Europa. 
Tydſkland og Polen, der, ſom Ruslaud, flænge ” 
laae i Mørtet oplyſtes lidt efter lidt, og fun vos 

re Forfedres Dovenffab og Uforſtand hindrede 
Lyſets FremfÉridt over vore Grendſer. Men 
Udbredelfen af dets Straaler ſtal ei lenger 
hindres, ſaafremt $, mine Brødre! ville nu 
underfigtte mig i mit Forehavende, og med E— 
ders Lydighed forbinde Provelſen oa Læren af det 
Videverdige, fort, beftræbe eder felv før at ans 
tage det Gode og aflægge det Onde. J Kune; 
ſternes fore Kredslob er nu Raden kommen til 
Rusland. Aner jeg ret faa fomme de nu, fore 
ladende Syden, til os, for at vende. tilbage til 
Grekenland, deres Hjem, Men lader os gris 
be dem og holde dem fat! Her, her fEulle de 
opſlage deres Bolig og bringe Ruslands Des 

- 
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fede paa hendes Navnedag (25de Nov. 1714) den hel⸗ 
lige Catharinas Orden, „til Minde om Catharinas 
Nærværelfe i Slaget mod Tyrkerne ved Pruth, hvor hun 
under de farligfte Omſtendigheder ei opførte fig fom en 
LYwinde, men med mandig Uforſagthed.“  Detre er 
hans eger Udtryk; ti! Ordenstegnets Valgſprog tog han 
Ordene: „af Kjerlighed og Hengivenhed.“ Nu vende 
te Peter igjen ſit Blik paa ſit Riges indvortes Tilſtand, 
og, da han faae hvorledes Bønderne, der vare de Stores 
Livegne, næften gandſte undertrykkedes af dem, hvilke 
Ddelæggelfer, Krigen nodvendigen havde medført, da et 
frimodigt Skrift om Folkets Lidelſer og de Stores 
Uretferdigheder, hvilket ſpilledes ham i Hænderne, 
gandſke havde aabnet OHinene paa ham: da nedſatte 
han en Commiſſion at underføge alle Beſperinger; en 
ſtor Mængde Embedsmænd fra førfte cil tredie Rang - 
maatte vandre. til Siberien, og en ſtarp Forordning, 
der havde til Henſigt at afværge alle Undertrykkel— 
fer, og lette Underſaatternes Byrder, endte Uns 
derføgelfen, Men Livegenffabets fuldkomne Ophavel⸗ 
fe forekom Czaren dog endnu et raadeligt. Det Mens 
neſtetab, Ingermanland havde lidt ved Krigen, afhjalp 
han derved, at han lod bringe en Mængde velhavende 
Bønder med deres Familier fra det Indre af Rusland 

og nedfætte fig der. Med Klogſkab behandlede han 
Religionsſtridighederne mellem Sofolniferne (de Game - 
meltroende) og de Rettroende; dog maatte han ſtraffe 
en Sokolnik med Døden, da denne havde villet fortjes 
ne Martyrkronen ved den, Forbedringer yndende, Czars 
Mord. Slige Forfald forøgede hane Ulyſt til Moſtau, 
og faaledes blev den Beſlutning ſtedſe faftere hos ham, 

til den høiefte Spidſe!“ Alle, ſom havde hørt 
dette, følte fig henrevne af den ftore Mands 
Sid, faa at felv de gamle Bojarer, der hadede 
enhver Nyhed; uvilfaarligt udbrøde: Det er 
vift nof fandt hvad han figer (jeje prawda), 
vi ville lyde ham.“ (See Halems' Lebens 
Myperet des SKER II. 118. 
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at gjøre Petersburg til Rigets forſte Stad. Derpaa 
gif alle hans nye Handelsforordninger ud, og de Befas 
linger, han udftedede til ſin Newaſtads Udvidelfe og For⸗ 
ſtjsnnelſe, hvorfor endog, indtil ſammes Fuldførelfe, 
Opbyggelſen af ethvert grundmurst Huus i det svrige 
Land blev forbuden, og det blev anbefalet alle geiftlige 
og verdslige Godseiere af nedfætte fig der efter den dem 
foreſtrevne Plan og udføre dette inden fre Mar, under 
Straf af deres. Godſers Confiffation (Sammenlign 
Petersburg). Viſt nof var dette gammelrusſiſke, cza⸗ 
riſte Midler, men Peter naaede ſit DPiemed. Saale—⸗ 
des uophorligen ſyſſelſat, deels med at forhoie fit Mes 
tersburgs Glands, deels med at fiffre famme ved com⸗ 
mercielle og mifitaire Anordninger (hvorved en Hans 
delserpedition til Buchariet fan nævnes), eller at oplys 
fe fig felv ved Aſtronomiens Studium eller befrie fit Folk 
fra Overtroe og ſammes Følger ved Oplysninger over 
Solformørfelfer og andre Himmelsphoenomener, blev 
han paa engang afbrudt i fin Rolighed ved den Efterret— 
ning: ,,Carl dentolvte er i Stralſund!“ Men denne 
havde intet bragt tilbage med fig uden fin Stivſindethed. 
Ved at forfafte Pommerns Neutralitet og ved at for⸗ 
nærme England faavelfom Holland, forøgede Carl fine 
Fienders Antal og erindrede Peter paa nye om den ulpÉs 
kelige Patkuls ovenanførte Udfagn. Stralſund blev 
erobret af de Danſke og Preufferne uden Peters Hijelp 
(23de Dec. 1715); nær havde Peter heldet til Carls 
Partie, da ogſaa Wismar erobredes før Ruffernes An⸗ 
komſt og man ei alene nægtede dem Medbefættelfen af 
Staden, men endog trængte dem tilbage med Magt. 
Dette fif Peter at vide i Danzig, hvor han bøitidelige 
holdt fin Broderdatter Catharinas Formæling med Her⸗ 
tug Carl Leopold af Meklenburg. Imidlertid maatte 
han for fin Sundheds Skyld gaae til Pyrmont. Forſt 

"havde ban dog en Samtale medKongerne af Preuſſen og 
Danmark, hvorpaa hani tre Uger brugte Vandet i Pyr⸗ 
mont og nød tillige Leibnig'”g Omgang, ſom ban igjen 
faae der. Peter havde aftalt en Landgang paa SÉaas 
ne med Kongen af Danmark, hvorfor han nu gif til 
Kjobenhavn; de rusfiffe Landingstropper vare endnu et 
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ankomne; derimod havde en rusſiſk, danſt, engel og 
Holland Flaade forenet fig, deels for ar dakke Lands 
gangen paa Skaane, deels for at byde den ſvenſke Flaas 
de, der krydſede i Oſterſoen Spidſen og tillige bringe en 
øver 100 Skibe ftærf Coffardieflaade af alle Nationer, 
hvilfen lage i Sundet, i Sikkerhed. Nu fulde Peter 
hoitideligholde ſin ftørfte Triumph fom Sømand, thi 
man overdrog ham eenſtemmigen QOveranførfelen over 
diſſe fire Flaader; alle Anførere fvore at adlyde ham, 
og faaledes førte han, i Spidſen af over 80 bevæbnede 
Skibe, Handelsflaaden forbi den fvenffe Flaade, der lis 
gefom ærefrygtsfuld traf fig tilbage til CarlgÉros 
na. Landgangen paa Sfaane udeblev, og, da Kone 
gen af Danmarf var bleven mistroiſt imod Czaren, fors 
lød denne Danmarf og beſatte Meklenburg, fom han 
gjerne havde tilbyttet fig. — Denne og andre Planer for⸗ 

anledigede ham til at gjøre en politiſt Reiſe til Holland 
og Frankerig, hvilfen han efter en foregagende Samtale 
med Kongen af Preuſſen foretog fig mod Slutningen af 
"Aaret 1716. J Amſterdam fortfatte han hvad der 
for 18 "Mar fiden havde ſyſſelſat ham; men foruden 
Soe⸗ og Handelsvæfenet traf ogfaa alle andre Gjenſtan— 
de for den menneffelige Viden ham til fig; Samlinger 
af Malerier, andre Kunſtverker, Naturalier ꝛc. bleve 
flere Gange-beføgte af ham. Neppe var han kom— 
met fig efter en [langvarig Feber, før han, iftedet for 
fin elfede Catharina, fom han ventede i Amſterdam, 
erholdt den Efterretning, ar hun i Wefel var nedkom— 
men med en Prinds; men den Nyfodtes hurtigt paaføls 

- gende Død gjorde det muligt for Czarinden, efter faa 
Uger (i Febr. 1717) at beføge fin Gemal i Amſterdam, 
hvor han gjorde hende bekjendt med fin Dannelſes Vug— 
ge. Czarinden blev i Haag, da Peter, i Begyndelſen 
af April, begav fig igjennem Brabandt til Frankerig. 
Den 7de Mai anfom han til Paris. Her faae han alt 
mærfværdigt, alle Kunfiværffteder, alle Kunſtſamlin— 
ger, Anftalter for Krigsveſenet, for Opdragelſen og den 
hoiere Dannelfe, for Induftrien, ja felv Sorbonnen og 
Parlamentet ved en Forſamling, —9* Protokol Cʒa⸗ 

2 
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rens Nærværelfe blev "optegnet. Overoſt med utallige 
Beviſer paa den hoieſte Agtelſe og Beundring, forlod 
han Paris, efterat han havde ſluttet en Venſtabs sog 
Handelstractat med Frankerig for ſig og Preuſſen, hvor⸗ 
vel hans egentlige Oiemeed at ophave Foreningen mel⸗ 
lem Frankrig og England, og der fee fine Planer paa 
Meklenburg underftøttede, -ei opnaaedes, ja han maatte 
derimod love ar træffe fine Tropper ud af Meflenburg. 
Efter fire Maaneder fom han tilbage til Amſterdam og 
den 21 Oct. 1717 til Petersburg. Her udøvede han - 
en haard Straffedom, da nye Klager over Underflæb og 
Undertrykkelſer forelagdes ham. Han lod yde Gou⸗ 
verneuren i Archangel, Fyrſt Wolkonſko, og lod de mange 
Klager mod andre underſoge ved militaire Tribunaler. 
Siden 1711 havde han et feet Moffau; nu gif han ders 
hen for at dømme fin eneſte Søn Alexei. Denne ulyk⸗ 

kelige Prinds havde endelig befjendt fig ſtyldig i den afs 
talte Gammenfværgelfe.%.5d fin Fader; Peter fordrede de 
geiftlige og verdslige Stænders Mening, og Prindfen 
blev dømt til Døden; Czaren bekteftede Dommen og 
Prindſen levede fun 24 Timer efterat den var aabnet. 
Han ſtal være død af Følgerne af den hæftige Skrak over 
denne Dom (7de Juli 1718); dog paaftaae mange, 
at han blev dræbt ved Gift, eler virkeligt henrettet med 
Dre). Den Ulyffelige blev bifat i Feſtningens Cathe⸗ 

2) Man fammenligne Art. Alexis (Petrowitſch). 
Ar. von Haven figer i fin Reiſe i Rusland her⸗ 
om: „Jeg erindrer mig ei egentligt, om det var 
for. von Huyſen eller en anden, ſom fagde mig, 
at alle trykee Efterretninger om Kronprindſens 
Fald vare utilforladelige. Man fÉriver almin⸗ 
deligt, at han døde af SÉræf over fin Dodsdom 

" Fengſelet. Men faa meget er vift, at Prind⸗ 
fen om Morgenen endnu var gandte friſk og, at 
man alerede om Aftenen fandt ham paa en prægs 
tig Paradefeng, med et tykt Klæde om Halſen.“ 
Buͤſching fEriver i fit Magazin for nye Hift. og 
Geogr. ill B. og IX i Fortalen „Czarewit⸗ 
ſchen er gandffe viſt halshugget: General 
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dralkitke ved Siden af fin alerede den 7 Nov. 1717 afs 
døde Gemalinde, og ved hans prægtige Begravelſe hens 
flod Peter i Taarer, Mange i den opoffrede Prindſes 
røde indviflede Perſoner bleve desuden fordømte,” og 
paa en Skuemynt fagde Czaren Folket, at Thronens 
Majeftæt paa denne Maade var reddet. — Efter ar Peter 

derpaa med ſamme ubgøielige Strenghed var gaaer frem 
inye Underføgelfer mod de Store, der ftedfe endnu ſom 
Blodigler udfuede Folkets Marv og fra hvilfen Streng⸗ 
hed felv hans Yndlinge Menzikow*) og Aprarin ei gjors 
de nøgen Undtagelſe, virkede han igjen ved fornyet Virk⸗ 
fombed til Handelens Opkomſt; et Commerce-Tollegis 
um oprettedes, og Handelsſtanden beæredes af ham med 
ftor Udmærfelfe. Ved Regjeringscollegier og en Love 
commisſion føgte han at give Juſtitſen en ſikker Gang og 
tilintetgjøre Vilfaarligheden i Dommernes Udfagn; til 
Grundvold for den nye Lovbog beftemte han fin Faders 
Coder, falder Uloſchenie; denne Samling ſtulde revides 
res, det Nye tilføfes, og den nye Codex væve fuldført ins 
den nogle Aar. Petersburgs Forffjønnelfe, Anlaggel⸗ 
fen af et Naturaliecabinet, de dannende Kunſters Op⸗ 
muntring og den felffabeligeTones Korædling, ifær vedde 
ſaakaldte Aſſembleer, Forlyſtelſer for Hoffet og Folket, 
ved offentlige Lyſtigheder, Mafferader ꝛc. (hvoriblandt 
hans Pavevalg for at gjøre den romerſke Overhyrde late 
terlig, udmærfede fig) hørte til hans Vederqvagelſer fra 
de alvorligere Regjeringsforretninger og hans Arbeider 
ved de begyndte Fredsunderhandlinger med Sverrig. 

Adam Adamitſch Weids, fom døde 1721, 
har paa Czarens Befaling afhugget hang Hoved 
meden Øre.” „Men, med hvad Ret funde 
vel Baͤſching paaftaae dette faa beſtemt ſom his 
ſtoriſt Sandhed ?“ ſporger Halem II, &. 391. 

) Menzikow blev vel fun dømt til en Pengewmulct, 
Czaren lovede ham ogſaa, aldrig at ftraffe ham 
paa Livet; men han maatte tit finde fig i, at Lig 
ſten paa hans Forſeelſer blev ham hoit forelaſt 
ved Peters Taffel. 

J 
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For at fremme diſſe fandt alerede en Congres Sted mels 
lem rusfiffe og fvenfe Underhandlete fra F 1717; 
man havde nærmet fig hverandre meget, ifær da man 
fra rusſiſt Side ei ſyntes utilbsielig til at underftørte 
Carl i hans Henſigter paa Norge, da denne, der alerede 
varfalden ind i Forge, pludfeligt fandt fin Ded for 
Frederikshald. „Ach, Carl, min Broder, hvor førger 
Jeg for dig!” udbrød Peter, med Taarer da han ere 
holdt Efterretning derom, thi hang heltemodige Fiende 
ſtod ftedfe. høit i hans Mening. Forfort af Enge 
[and havde Carls Efterfølgere Ulrikke Eleonora, fat⸗ 
tet nyt Haab; i Stilhed beredede hun fig til nye Kamp. 
i Tillid til den lovede engelſte Pfterføes s Flaade; de 
fvenffe Befuldmagtigede nølede med deres Erflæringer for 
at opholde Czaren, men denne, ſom gjettede deres Lift, vi⸗ 
fte fig i Øfterføen med fin hele Somagt, der var forftærs 
ket ved 200 Galeier, lod fine Tropper lande næften paa 
alle Punkter af de fvenffe Kyſter, fnart hiſt, ſnart her 
og begyndte en Odelaggelſeskrig, der vil blive uforglem⸗ 
meligi Sverrigs Marbøger. Paa Dronningens Bøns 
ner og Løfter (maaſtee ogſaa bevæget ved den engelſke 
Flaades Ankomſt), traf Peter; efter denne frygtelige 
Hevn, fin Flaade tilbage, og ſaae fig inden fort Tid 
alene i Kamp med Fienden, thi fælleds Jverſyge over 
Ruslands vorende Magt havde nu forfonet Polen, 
Preuſſen og Danmark med Sverrig. Men midt i dens 
ne Stilling holde han over fin Værdighed, felv mod 
Oſterrig, med hvilfen Stat han var kommen i Uenig⸗ 
hed formedelf hans Søns Modtagelſe i de oſterrigſke 
Stater paa hans Flugt to Aar i Forveien. En (Følge 
heraf var Jeſuiternes Fordrivelſe fra Rusland, da de 
havde gjort fig mistænfte, fordi be blandede fig i Ting, 
der ei angif dem.” Tillige ruftede ban fig mod Enge 
land; alle engelffe. Kjøbmænd i Rusland bleve heftede 
med den Trudfel, at man vilde confiffere deres Varer i 
Rusland (henved 50 Millioner i Værdie). Dette Aar 
(1719) blev Peters Taalmodighed haardt prøvet, da 
Døden berøvede ham hans Vaabenbroder Feldtmarſchal 
Scheremetew (19de Febr.) og hang Thronarving Peter 
Petrowitſch (25de Apr. g. St.). Tre Dage og tre Nat⸗ 
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ter fra Prindſens Dodsſtund, blev Czaren alene uden at 
ſpiſe eller drikke; man begyndte at frygte for hans Liv, 
alle vare nedſenkte i Sorg og Beftyrtelfe. Da tog 
Senatet Mod til fig ; Peter maatte endeligt aabne fine 
Dørre for det, og Dolgorucki tiltalede ham med driſtigt 
Alvor ſaaiedes: „Vil Du, at Ruſſerne ſtulle vælge fig 
en anden Regent? Riget geraader i Forvirring; alle 
Forretninger ſtandſe; de overvundne Fiender have ſig 
netop nu paa nye; kan Du fee dit Verk falde?“ Pe— 
ter kaſtede fig nu paa nye i Statsforretningernes Strøm 
og han forglemte fin Smerte, Oprettelſen af den hel— 
ligſte dirigerende Synode, hvorved han gandſte 
kuldkaſtede Patriarchatet og Hierarchiet, og den 
endelige Fred med Sverrig, ſom han nu alene vilde 
tilkjempe fig, ſyſſelſatte hang ſtore Sjel tilſtrakkeligt. 
Den nye Konge i Sverrig, Frederik af Heſſen, havde 
gjort nye Forflag under Frankerigs Mægling; dog ogſaa 
dennegang bag den europæiffe Statspolitiks Sløer, thi. 
han havde befluttet et Angreb paa Finland, underſtottet 
af den engelſte Hjelpeflaade. Da begyndte Peters Ode⸗ 
læggelfesErig vaa nye (1720), og Følgen heraf var ev 
Fredscongres i Nyeſtadt. Den franſte Befuldmagtigede 
Campredon ankom ogfaa i Petersburg, men fun for at 
overbeviſe fig om, at Peter ei behøvede at frygte noget. 
Under de frygteligfte Ruſtninger, medens Peter beſorge— 
Bygningen af Rogerwids Havn, et langt fra Reval, 
underhandledes Freden, til hvis ene Hovedbetingelſe Pe⸗ 
ter gjorde Hertugen af Holſteens Udnavnelſe til Throns 
følger i Sverrig og Tilbageerholdelfen af Schleswig. 
Hertugen opholdt fig dengang ved det rusfife Hof. 
Sverrigs Tilbøielighed til Fred føgte han at forhoie ved 
et tredie Ødelæggelfestug mod den ſvenſte Kyft (1721), 
hvilfet han udførte trods den engelffe Flaade paa 23 
Linieſtibe. J Tillid til fin Beſtytters Ord ventede Hers 
tugen af Holſteen den afgjørende Beſlutning, der ſtul⸗ 
de have faa (tore Følger for ham. Dog blev han et Offer 
for Politifen, Peter, ſom fvarede, da man ved Pruth 
fordrede den moldauiffe Fyrftes Udlevering: „Alt fan 
gjenvindes uden den tabte gode Tillid, hvorledes fulde 
Sieg taale den Tanke; at have overgiver Fjenden en Fyr⸗ 
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ſte der har opoffret fig mig? At frafige fig Wren er at 
ophøre at være Fyrſte.“ Den ſamme Peter underteg⸗ 
nede ben 30te Aug. (g. St.) 1721 Freden i Nyeſtadt 
hvori Ingermanland, Eſthland, Liefland, Wiburglehn 
og Kexholmslehn for evigt aftraaddes ham, men der blev 

”ei talt. et Ord om Hertugen af Holſteen, om hvem man 
intet vilde høre i Stoholm. Hertugens Geheimeraad 
Baſſewitz fagde til Czaren, da denne i Petereburg Mods 
tog Luyfønffninger i Anledning af Freden: —,, Jeg maae 
tøe af Kummer, fordi jeg i min Eenfoldighed troede, at 
der gaves.endnu en Dødelig, der undſaae fig ved at brys 
de fir Ord, og fordi Jeg i denne Indbildning førte Was 
fag ædle Spire til Rusland, hvor han blev et Offer for 
Politiken.“ Da tog Peter. en Pokal og fvarede: Ret⸗ 
fEafne Mand, paa deres Herres Sundhed; Jeg ſtal vel 
vide af gjendrive dem i Gjerningen, naar det er Tid. 
Engang falde tilſtaae mig, atdet ei fortryder dem, at 
have tilført mig ham.” - Hertugen lod fig forſone og 
ftolede igjen paa Peters Ord og Magt. [Saaledes ends 
teg den ſtrakkelige nordiſfe Kamp efter 21 Krigsaar og 
Ruslands Magt. var grundet for ftedfe. Meget havde 

den koſtet Peter, men dog ei udtømt alle hans Hjelpes 
filder; „og om Jeg endnu fulde føre Krig i 20 Aar, 
fagde han til Muͤnnich, Jeg funde det, uden at gjøre 
Gjeld.“ Han høitideligholde Freden ved Bønner, Fefte, 
ved en almindelig Amneſtie, hvorfra fun Mordere og 
uforbedrelige Statenrøvere bleve ufidtagne, og ved Ef⸗ 
tergivelfen- af al Krongjeld indtil Aar 1717. Hele 
Rusland følre fig gjennemtrængt af fin Monarchs ſande 
Storhed. Da bad Senatet,- i Forening med den hellis 
ge Synode, Czaren, i det hele rusfife Folks Navn, „at 
antage Titelen, Sædrenelandets Fader, Keiſer over 
alle Ruffer og Tilnavnet. den ſtore.“ Forſt efter 
mange Indvendinger antog Peter dette Onſke af den op» 
rigtigfte Taknemmelighed, og paa den ſtore Fredsfeſts 
Dag (22de Oct; 1721), hvilken og den franffe Fredsge⸗ 
fandt Campredon bivaanede, blev den nye Keiferværdigs 
hed proclameret“), hvilken ſtrax erkjendtes af Preuſſen, 

2) Peter havde her naaet CulminationspunÉtet i fig 
Liv ſom Regent og ſom Menneſte, derfor fan 
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Holland og Sverrig, men af Oſterrig og det tydffe 
Rige ført 1747, af Franferig 1755, af Spanien 

det være henſigtsmasſigt her at fremſatte de 
Synsmaader, fom hans Folk og han felv havde 
om Ruslands Forhold, dets Fremtid. og hang 
Fortjeneſter. Vi finde begge Dele i en Tale, 
Senatet holdt til ham paa hün ftore Dag og i 
Peters Svar; i flige Piebliffe blive Ord til 
Handlinger, hvorfor hine Ord ber maa anføres : 
„Ei blot og (talede Senatets Cautsler, Grev 
Gholowkin i alle Rigsſtendernes Navn, i Spids 
fen af der forſamlede Senat, til Czaren), ei 
blot og, den hele Verden er det bekjendt, at vi 

ved deres Majeftæt alene, ere flyttede af Morke 
og Uvidenhed paa Berommelſens offentlige 
Skueplads, af Intet i Virkeligheden og kunne 

nu regnes til andre dannede Folkeſſag. Den 
fidfte herlige Fred er den ſtjonne Frugt af diſſe 
Beſtrabelſer. Vi mangle Ord tilvor Tab, og 
vor Priis er Monarchen ei behagelig. Men for 
at vi ei ſtulle forekomme foragtelige, bede vi, i 
det hele rusſiſte Riges og dets famtlige-Unders 
ſaatters Navn, at vi, fom et Tegn paa vor Cre 
fjendtlighed for faa ſtore Velgjerninger, mane 
fjædre dem med de Titler, ter ere dem fad værs 
dige.” Senatets tre Gange gjentagne Udraab: 
Leve Deter den ſtore, Keiſer over alle Rus. 
fer, Sædrenelendets Fader, var Løfener til 

et almindelige Jubelraab, hvori Muſik og Kar 
nonernes Torden tonede lydeligt. Den høit 
Hedrede takkede nu fine Underſaatter for de— 
res Iver og deres Erkjendtlighed. „Gud ber 
udrettet det (ſaaledes endte Peter ſit Svar 
paa Cantslerens Tale), Sud har udrettet det; 
og den fFjønnefte Taf vi funne bringe Gam, er 
redelig Benyttelſe af det Gode, han ſtjenkede os. 
Bi have Fred; for at beholde den maa vi blive. 
ruftede og ei henſynke til Blodagtighed og Roe, 
for at det græffe Monarchies Sfjebne ei ſtal 

⸗ 
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1759 04 af Polen 1764, Fredshoitiden blev gjentagen 
i Moffau den 28de Jan 72722; ved ſamme erflærede 
Peter fin tolvaatiage Datter Eliſabeth for "myndig og. 
prydede den til hang Solgerſon beſtemte Hertug af Hol⸗ 
fteen med Andreasotdenen. En af Hertugen opreiſt 
Triumphbue, vifte Cjar Iwan Waſſtiliewitſchs og Peter 
den ſtores Portraiter ved Siden af hinanden, med den 
Indſkrift: „Hvad biin begyndte, fuldførte denne!” 
og beſkedent udbrod nu Peter derved: Ja haner min 
Forgjænger og mit Manſter, ſom Jeg forgjeves ftræber 
at naage.“ aa en Skuemynt forenede en Regnbue, 
der var hvelvet over Havet, Stockholm og St. Peters⸗ 
burg: en Due, der fvævede over en ſoommende Ark, 
bragte Newaſtaden Oliegrenen og den venffabelige. Hils 
ſen: „Vi ere forbundne ved. Fredens Enighed.“ Men 
hvor let funde ei Meters ſtore Verk falde ſammen, 
naar det efter ham falder i Hænderne paa fvage eller uope 
lyſte Regentere. „Den Vardigſte, Ærev han engang 
fra Pruth, ffulle $ udnævne til min Efterfolger!“ og 
i denne Mand gav han Loven angaaende Thronfolgen 
Caf ste Febr. 1722); „at det fulde ſtaae Ruslands 
Beherſker frit, ei alene at falde, hvem han vilde til 
Thronfslgen, men ogfaa igjen at forandre denne Udnæev⸗ 
nelfe, hvis han fenere fandt den alerede dertil beſtemte, 
udygtig.“ Alle hans Underfaatter maatte fværge at 
holde denne Forordning, under Straf af Kirkebann og 
Død. En med Biedigelſe dermed forbunden Adelspro—⸗ 
ve havde ſtot Indflydelſe paa den af ham nu foretagne 
nye Organiſation af Tribunalerne, hvorefter San, før 
at undgaae al Nepotismus og mangehaande Begunſti⸗ 
gelſer, der ledede til Uretferdigheder, beſtemte, at inz 
gen virkelig Senator for Fremtiden Fulde have Sæde i 

træffe Rusland. De begyndte gode Indretnin— 
ger maae vi i Forening bringe til Fuldkommen⸗ 
hed og ſaaledes nutre de Fordele, ſom Handes 
lens Aabning med Udlandet Faffer Staten, at 
mit Ønffe, FolÉets Lettelfe (Vel) derved ops 
naaes. 
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noget af de forfFjellige Difafterier og ingen Præfident 
i noget Tribunal være i Raadet. Ti: Controleur ved 
fin Forretningsforelſe erholdt hvert Senat en Generals 
procurator, ved Siden af hvilken endnu en Overprocus 
rator anſattes. J Forbindelfe hermed bragte han en 
nye Rangforordning. Neppe havde Peter ordnet diſſe 
indvortes Anliggender, for han begyndte det for lenge 
ſiden beſluttede Tog mod Perſien (15de Mai 1722). 
De indvortes Uroligheder i dette Rige havde forſtyrret 
Ruſſernes i lang Tid drevne Handel paa Perſien; ja 
mange rusfiffe Klobmand havde endog alerede 1712 til⸗ 
far Liv oa Gods i Staden Schamakie. For at hevne 
dette og ſikkre den rusfiffe Handel paa det caſpiſte Hav 
(faa meget mere, da det forte Hav var blevet. ham luk⸗ 

Tet), hvilfen, hvis Tyrkerne forefom ham, gandſke vil⸗ 
de gane til Grunde, drog Peter nu ud, efterat han ale 
rede i Aarene 1715, 1716 og 1719 havde ladet 
det cafpiffe Hav og dets Kyſter underføge af erfarne 
Soofficierer og de nødvendige Fartsier holde i Berede 
ſtab. Feldttoget begyndte. Derbent var alerede taget, 
og man vilde gaae lss paa Baku, da man i det rusſiſke 

” Krigéraad fandt det bedre for dette Aar at ende Feldtto— 
get og træffe fig tilbage til Aſtrachan, men dog efterlas 
de en Befætning i Derbent. Forſt befalede Peter Ops 
førelfen afen Fæftning ved Havet, hvilken ſnart kom 

iſtand oa hvortil fom flere nyt iſtandſatte Sefæftede og 
med donffe Koſakfamilier befolfede Landebver ved Flos 
den Agrachan. Han faldte Faſtningen Swiaͤtoi⸗Kreſt 
(til det hellige Kors). "Det endelige Reſultat af dette 
Koretagende mod Perſien var, at Stæderne Derbent og 
Baku med deres Diftrifrer og Provindſerne Ghilan, 
Mafanderan og Aſterabad, i Conventionen af 12te 
Sept. 1723 afftodes til Rusland, hvilken Overeens- 
komſt Porten tiltraadde (8de Juli 1724), hvorved en 
Paa nye truende Tyrkekrig afvendtes. Dog havde Pes 
fer dennegang maattet opgive fin ſtore Plan at fornye 

Chriſtendommen i Georgien, ſom Morten nu beholde, 
pg anlægge en Handelsftad ved Mundingen af Flos 
den Cur, hvor Handelen fra Georgien, Perfien, 



Pet 

og Armenien ſtulde concentrere fig og derfra fortfættes til 
Aftradjan.  Da- Keiferen var fommen tibage fra Felts 
toget (alerede den 26 Dec. 1722) fandt han nys Anled⸗ 
ning til Underſogelſer mod utro Statsembedsmænd, Vices 
cantsleren Schaffirow, cen af hans Yndlinge, blev dømt 
til Døden, dog paa Schaffottet benaadet med Forviigningz 
Menzikow maatte betale 200,000 Rubler til Fiſcus, 
miftede mange Revenuer og følte fin Herres ftraffende 
Arm paa Kroppen*“). Senatets Overprocurator blev 
degraderet til gemeen Soldat og mange andre bleve ſtraf⸗ 
fede med Mulkter og paa Kroppen. Før Peter forlod 
Moſkau gav han endnu en ſtor Feſt, fom-han endte med 
et beſynderligt Fyrverk, da han med egen Haand ſtak 
fie gamle Vaaningshuus i Preobraſchenskoe i Brand. 
„Der feer de er Billede paa Krigen (fagde ban til Hertus 
gen af Holſteen); paa alimrende Bedrifter følger Ødes 
læggelfen: i dette Huus befluttede Jeg Krigen mod Svers 
rig; med det forgaae enhver Tanke, nogenfinte igjen af 
gribe til aaben mod denne Krone; den være for Frem⸗ 
tiden Ruslands faftefte Veninde.“ Og dog førte ban 
endnu engang (12te Juli 1724) fin Flaade til 12 "Mile 
nær Stodhoim, - for at give fine Forefillinger for denne 
famme Hertug af Holſteen det tilbørlige Eftertryk 
hos Sverria og Danmark, og, da denne havde erholdt 
en aarlig Penſion af 25000 Daler og Forfiffring om 
Thronfolgen ved indtruffen Vacance, drog Peter,” fire 
Uger derpaa, tilbage til Kronſtadt. Dengang vare 
41 Krigeſkibe med 2106 Kanoner og 14,960 Matros 
fer i tjeneſtedygtig Stand, og ved en ſtor Feſt hoitide⸗ 
iigholdt Peter med billig Selvfølelfe, fin Flaades Skab⸗ 
ning. Hertil [od ban fra Moffau hente den lille Baad, 
ſom Czar Iwan Waſſiliewitſch havde erholdt til Fora⸗ 
ring af Kongen i England og ſom havde givet Meter den 
førfte Idee til Skibsfart og denne „lille Stamfader til 
"faa mange ftore Efterkommere,“ fom han felv faldte den, 

”) Ikke ſielden ftraffede Peter felv paa Stedet 
med fin Dubina, faa heed hans Stof, der 
——— er tykt Spanſtror med en Elfenbeens⸗ 
nap. ON 
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anviſte han Wrespladſen ved Feſten, og lod ben derpaa 
giemme i Fæftningen ſom Statsreliquie. Saaledes 
blev og det lille Trehuus, fom han for 22 ar fiden- 
havde beboet paa Ljuft-Ciant, ved det forſte Anlæg til 
hans Newa⸗Stad, omgiver med en Muur. De Min: 
desmerker paa grendſelss Birffombed , Weter efterlød 
ide to ſidſte Aar af fit hedersfulde Liv var iſer: Indret⸗ 
ninger til at forebyage al Sfate ved de Overfvømmelfer, 
fom Petersburg om Efteraaret ofte vat udſat for, Fort⸗ 
ſettelſen af Ladogacanalen, hvis Fuldforelſe ban et ſtul⸗ 
de opleve, Omſorg for Lovcommisfionens Arbeider, Qw: 
rettelfen af et Videnſtabers Akademie (Stiftelſesacten 
var af Ifte Febre 1725) til at grundfeſte og udbrede 
fand Videnſtabelighed blandt ſit Kolk, Hvori Leibnitzes 
viſe Raad havde ſtor Deel, derneſt Vei fortfatte ſtrenge⸗ 
fte Underføgelfe og Afſtraffelſe af optagede Statsforbry⸗ 
delſer, Stiftelfen af Alexander-Mewſtyordenen, hans 
Indretninger til Munfevæfenets Forbedring, ved hvils 
ken Leilighed Capucinerne, der havde paadraget fig Kei—⸗ 
ſerens Mishag, forviſtes af Rusland, og en nye Hans 
delstractat mod Sverrig. Imidlertid forlovede han fin 
elffede Datter Anna med Hertugen af Holſteen (24de 
Nov. 1724), efterat han alerebe tidligere, (18de Mat 
famme Aar) i Følelfen af fin Erkjendtlighed for troe 
Raad og af Agtelfe for fin Gemaliade Catharinas klare 
Forſtand, havde lader hende krone i Cathedralkirken i 
Moffau- Maaſtee var det hans Henſigt, at hun tillige , 
med Anna ffulde beherſte Rusland efter ham. Han 
lod ogfaa give den ulykkelige Alexis's Søn en Opdra⸗ 
gelfe ſom paffede fig for Ruslands tilkommende Keiſer. 
Ved hiin Kroningsbhøitideligbed ſage Peter fidfte Gang 
fin Fodeſtad Moffau, hvilken han forlod for at ende fire > 
Dage i Petersburg. Alerede længe følte han ſue Kref⸗ 
ters Aftagelſe og denne Folelſe, forenet med de Smer⸗ 
ter, han fed fra 1723 af en Sygdom (Strangurie), 
fom ved hans Forſommelſe var bleven ondartet, fatte 
ham i et mørft Lune, der berøvede ham. hans føjønnefte 
Glæder, Paa dette onde Lunes Regning, der tit brød 
frygteligt ud, maa man vel ogfaa ſtrive hang fidfte 
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Straffehandling, Catharinas*) førfte Kammerherre og 
Yndling Monſes Henrettelſe, ſom hvis Aarſag han ſelv 
angav opdagede Tjeneſteforſeelſer, Beſtikkelſer 2c. En 
Menneſkekjerligheds Handling befordrede Peters Død. 
J Føleifen af nogen Bedring i fin Sygdom var han 
om Efteraaret 1724 reiſt til Schlüſſelburg, for der at 
hoitideligholde den aarlige Feft til Mindet om Stedets 
Erobring. Derfra begav han fig til den nu raſt fremz 
ſtridende Ladogacanal, til Staraja-Ruſſa, for at befee 
de derværende Arbeider ved Saltværferne, og var, da. 
han igjen befandt fig ved Petersburg, i Begreb med at 
begive fig over Ladta til Syſterbeck for at: befee det der 
anlagde Jernverk og Gevarfabrik, da han ved Ladjta 4 
Skumringen faae en Baad med Soldater og: Matros 
fer ffrande paa en Grund. Da en udſendt Schaluppe ef 
var iftand til at fane Baaden los, [od han fig felv brine 
ge derhen, og, da hans Fartøi ei kunde komme nær nok, 
fprang han; uden at tenke paa fin Sygdom, fuld af 
Utaalmodigfed i Bandet, vadede til Baaden og hjalp 
til at fane den løg og redde Menneffene. Dog vendte 
han nu ftrar tilbage til Petersburg. - „Min Muͤnnichs 
Arbeidere (ved Ladoga-Canalen), fagde han til Keifers 
inden, have cureret mig ; Jeg haaber endnu at opleve, at 
Jeg indffiber mig med ham i Petersburg og, at vi ftige 
i Land i Moſkau i Gholowkins Have. „For at bes 
virfe dette maatte nu 25000 Mand uophørligt arbei⸗ 
de; men Peter naaede ei fit Oiemed: Forkjolelſen, 
fom han havde paadraget fig ved Lactha, gjorde hang. 
Tilftand fnart farlig, men hans ſterke Aand fyntes at 
ville betvinge Smerte og Død Paa gammel Viis 
holdt han Nytaarsdagen 1725, [od vælge en nye Nar⸗ 
repave og befalede Nedrivelſen af overflødige Capeller og 
Afſkaffelſen af Billeder. Dette var hans fidfte Fores 
tagende. Hans Tilftand forværredes ftedfe mere; en 

9 Man ſammenligne Art. Catharina iſte. Med 
hiſtoriſt Vished fan man aldeles ikke paaſtaae 
den uanftændige Fortrolighed, hvori. Mons ſtal 
have fever med Keiferinden (See Halems Geſch· 
Peters des Großen III 103-105): 
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chirurgiſt Operation blev uden de forventede Følger. 
Smerten berøvede ham ofte fine Sandfers Brug 3 i lyſe 
Dieblikke Æjenfede han de hidkaldte Geiſtlige (Erkebiſtop 
Theophanes af Pleskow og Archimandriten + Klofteret 
Tſchadow) fin hele Opmaerkſomhed, og, da diffe engang 
henviſte ham til Chriſtus ſom den ſterke Støtte for Lis 

dende, havede han fig og fagde med klart Aaſyn, fÆjøndt 
alerede med brude Stemme: „Ja dette er det enefte, 
fom ftiller min Torſt — det Eneſte, ſom vidergvæger 
mig;“ og i dette Hieblik Æjenfede han Menzikow par 
Catharinas Bonner, fuldkommen Tilgivelſe. Han vilde 
ſtrive, men hans Haand formaaede blot at udkaſte uleſe⸗ 
lige Tegn, men ingen Bogſtaver. Han vilde tale med 
fin elſkede Datter Anna; hun kom, men Keiſeren var 
aldeles maalløs. Hans Dodekamp begyndte, og næfte 
Morgen (25de Fan. 1725) mellem Klokken 4 og 5 dør 

de den ftore Mand i Armene paa fin Gemalinde, der i 
tre ætter ei havde forladt ham. Da kaſtede Catharis 
na fig ned ved Siden af det affjelede Legems og bad: 
„Herre! aabne dit Paradiis og tag denne fEjønne Sjel 
til dig.“ Peter havde levet 53 Aar, han havde funnet leve 
endnu 40 Aar, fagde Lægerne, hvis han ei faa længe havde 
fordulgt fin Sygdom, og ei reiſt ud; for s Kopeker kunde 
han haveværet redder.” — Herder har i fin Adraſtea oms 
talt denne udmærkede Regenc ſaaledes. „Hvis nogen 
Monarch fortjener Navnet ftor, faa er der Peter Alex—⸗ 
iewitſch. Og dog! hvor lidet figer dette Navn! der bes 
tegner intet uden et Forhold, ſom man blot behøver at 
tage hoiere eller dybere, for tilfidft gandffe at fomme fra 
det i umaadeligt ftore eller fmaae Størrelfer; en charac⸗ 
teriſtiſt Cgenffab hos Manden betegner avner iffe. 
Ruslands. Monard) falder fig Selvherſter. Dette var 
ei alene Peter, men tillige fit Riges Selvindretter 
og Huusholder, en allevegne omkring virkende Genius, 
der her ordnede, hiſt ſtabte og fyrede, der vakte, lonne⸗ 
de, ftraffede, overalt af utrætrelig Virkedrift han ſelv, 
aldrig nogen anden ved ham. Denne Drift, denne Ges 
niuskraft vifer fig i hans ftørfte og mindſte Fotetagende, 
forbunden med Klogſtab, Beſtemthed og, felv i den 
vilde Vrede, med en ſnart tilbagevendende Billighed og 
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Menneſkegodhed. Hvad hiin Vilde fagde omen En⸗ 
gel af Rafael: „han ér af mit Kjøn"” Éundegjelde om - 
denne ophøtede Vilde, — ;,Aander fom Peter, funne et 
beregnes efter deres Leveaar. Skabte for Aartuſende 
maae de virke i Aartuſender før man feer den rene Følge af 
deres Beſtrabelſe. Billigt bedømmer man dem altfaa 
efter deres St aben og efter ſammes Maximer; Peters 
Grundſetninger vare i Alt hang Fadreneland troe, ſtore 
og practiſfte. Men vift nof døde i diffe Aar ingen uvillis 
gere end ban, han, fir ufuldendte Riges Skaber, Fader, 
Kunſtner og lidenſtabelige Elſter.“ Den mde Aug. 
1782, paa Pecers Thronbeſtigelſes Secularfeſt lod Ca⸗ 
tharina den anden opreiſe gam et Minde med den ſimp—⸗ 
le Indſtrift: Petro Primo Catharina secunda 
MDCCLXXXII, ' 

Peter 2den, Keiſer af Rusland. Catharina Ifte, 
den frore Peters Enke og Cfterfølgerffe døde den 17de 
Mai 1727. Denulykkelige Alexis's Son og Peter den 
ſtores Sonneſon befteeg nu Ruslands Throne i fit 13. 
Aar. Den under Carharina almægtigblevne Menzikow 
eller Menzikof (feed. Art.) havde erholdt af hende, at 
hun beſtemte Menzikows Datter til Peter den 2dens 
Gemalinde. Dette fom dog et til Udforelſe. Peters 
HYndling den virffomme Dolgorucki, var Mengitorog 
bittreſte Fiende og fandt Leilighed til ved ideligt at led⸗ 
fage Keiſeren paa Jagt, at ſtyrte Menzikow, "der med 
fin Familie maatte gage til Siberien. Derpaa afgjore 
deg, at Peter Fulde ægte Dolgoruckis Soſter, med hvem 
han hoitideligt forlovede fig. Men han blev angreben 
af Kopperne, ſom hans fvæffede Legeme si funde mod» 
ſtaae, og Døden gjorde Ende. paa hans Liv og. Dolgos 
ruckernes Planer den 29 Jan. 1730: Den dolgorucki⸗ 
ffe Families Forſog af ſette Peters beſtemte Brud paa 
Ruslands Throne, mislykkedes — Qui nihil fecit 
(faineant) ſiger Hiſtorien om den ſidſte Carolinger paa 
Frankerigs Throne, Ludvig ste, med ſamme Ret fan 
man fige om 'Deter den ſtores førfte mandlige Efterkom⸗ 

mer Nihil fuit! 
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Peter 3die, Keifer af Rusland. Den roma⸗ 
nowſte Mandsſtamme uddøde med Peter 2den. Kei⸗ 
ſerinde Eliſabeth (fee denne Art.), en Datter af Peter 
den ſtore og Catharina, udnævnte, i Følge fin Faders 
Thronfolge-Orden, fin Soſterſon Carl Peter Ufrid af 

Holſteon ⸗Gottorp, til Storfyrſte og Thronfolger i Rus⸗ 
land (1$de Nov. 1742). Peter var en Søn af Here 
tug Carl Frederik af Holfteen og Eliſabeths Soſter Ans 
na Petrowna. Cfifabetj forlovede ham villige med 
Prindſeſſe Sophia Auguſta af Anhalt Zerbſt, med hvem 
han og formælede fig den 1fte Sept. 1745; alerede 
1742 var han gaaet over til den græffe Kirke og heri blev 
han efterfulgt af fin Brud (9de Juli 1744), fom antog 
Mavnes Catharina Alexiewna. Da Eliſabeth døde (5te 
San. 1762) befteeg han, under Navuet Peter 3die, fin op⸗ 
hoiede Bedftefaderg Throne, dog fun for at befidde den 
i ſer Maaneder. Peters førfte SÉridt var fuldfommen 
Forſoning med Frederik 2den af Preuffen, hvem Eli—⸗ 
ſabeth i Forening ied Frankerig og Oſterrig havde bes 
friget med (tor Eftertryf. Denne Krig havde længe 
ſmertet Peter, der varen ivrig Beundrer og Ven af 
Den ſtore Frederik. Saafnart han havde befteget Thros 
nen [od han derfor Armeen falde tilbage og fluttede Fred 
og Forbund med Kongen af Preuſſen; han tilbagekald⸗ 
te ogſaa Miniftrene Leftocg og Månnid, ſom under 
Eliſabeth vare forvifte til Siberien. Nu fyntes det. 
ham Tid at udføre fin lengenerede Yndlingsidee at bes 
røve Danmarf den hans Fader fratagne Deel af Schles⸗— 
wig og hevne faa mange hans Huus tilfoiede Fornærs 
melſer paa dette Rige Allerede var den i Pom⸗ 
mern ſtagende rusſiſte Armee rykket ind i Meklenburg, 
alerede vare de Danſke i Færd med, under Anforſel af 
Grev St. Germain, at gaae den i Møde, alerede vilde 
Peter i egen Perfon frille fig i Spidfen af fine Tropper, 
og den frygteligfte Krig truede at bryde los, da pludſe— 
ligt en længe forberedet Sammenfværgelfe kom til Udfør 
relſe, hvilken koſtede Peter Throne og Liv, men redde— 
de Danmark. Foruden det, at han, ved ſin afgiorde 
Forkjerlighed for Holſtenerne, for hvis —* han vilde 

og - i * 
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begynde denne Krig, og tillige foretrak den holſteenſke Livs 
vagt for den gamle Garde, at han, ved fine Forføg af ind⸗ 
føre den preusfiffe Krigstugt hos Rufferne, ved fine Forord 

ningermod deGeiſtliges Skjag og Billederne, og ved de Ind⸗ 

ſtrenkelſer, ſom han vilde underkaſte deStores Indflydelſe, 
havde ophidſet fine Underſaatter af alle Stender imod fig, 
var hans egen Gemalinde hang ftørfte Fjende. Dette vidfte 

. rigtig nof Peter, thi der havde alerede i lang Tid herſtet 
den ſtarſte Spænding imellem dem, ſaa at Keiferinde E⸗ 
liſabeth kun med Moie havde feet fig i Stand tilat fores 

bygge en formelig Skilsmiſſe, og han ſtal ogſaa virke⸗ 
ligt have havt den Plan at forvife fin Gemalinde til et 
Kloſter og et erkjende den af hende fødte Prinds Pau! for 
fin Son. Da brød Revolutionen ud Natten mellem den 
Zde og Yde Juli 1762, og lededes af Grev Panin, Gars 
deofficieren Gregor Orlow (Catharinas Yndling) og 
Fyrftinde Daſchkow. Garderne vare, faavelfom Folket 
i Petersburg, forberedede, og, omendſtjondt Peter, 

underettet om Faren, havde ladet gribe een af de Sams 

menfvorne, der var ham befjende, faa lykkedes dog Sagen 
faa fuldfomment, at Peter endnu ſammeNat blev erflæret 
for affat, og Catharina, der hurtigt paa en Bondevogn 
var ilet fra Peterhof til Reſidenſen, udraabtes til Keifez 
rinde af Garden, Geiſtligheden og de Store. Meter bes 
fandt fig i Oranienbaum, medens dette gif for fig i Pe⸗ 
tersburg. Da Efterretningen om Revolutionen naaede 
derhen, raadede Muͤnnich ham, i Spidfen af de ham troe 
blevne Regimenter, at marfdjere mod Petersburg og be— 
mægtige fig Oprørerne. Men ſtijelvende og ubeftemt fos 
retraf Peter Flugten og endeligt Underkaſtelſen for dette. 
mandige Skridt. Næfte Dag (rode Juli) frafagde 
han fig hgitideligt Kronen, dog reddede han ei derved 
Livet. Catharina var for klog til et at vide, at man 
intet maatte gigre halvt, og ſtark nok til ei at vafle i 
Valget af Midlerne, og tillige omringet af Raadgivere, 
der, for deres egen Sikkerheds Skyld, maatte ønffe den 
affatte Keifers Død: Det Beſluttede blev rafe udføre 
Den ulykkelige Peter blev gvalt i fit Fængfel paa en 
frygtelig Maade (4de Juli 1763) ved Alexei Orlows 
ænder, og Catharinas Herredom ftod nu faft. (See 
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Catharina 2den og Orlow). Peter den 3die var 34 
Zar gammel. 

Petersburg (St,), de rusſiſte Keiſeres Reſidens og 
Rigets 2den Hovedſtad, ligger ved Newa og adffillige Cas 
naler. Ved Stadens ftærfe Udvidelfe ligger Fæftningen 
næften i Midten af ſamme; den har enHavn og er een-af 
Be ſtorſte og vigtigſte Steder i Europa. Petersburg, der er 
bygget af Peter den ftore, er en ſterk tydſt Miil lang og lie 
gefaan bred, har cen enefte coloffal Stadeport, men ins 
gen Mure og er bygget, deels paa Øer, deels paa det fars 
fte Land. Staden inddeles i følgende ti Hoveddele: 
1) 2) 3) Admiralitets⸗Siden, 4) Stykgaard⸗Siden 5) 
den moſtowiſte⸗ 6) den roſtheswenſte⸗ 7) Jamskoi⸗ og 
Weogener Siden, 8) den waſili⸗ oſtrowſke⸗, 9) ft. peters⸗ 
burgſte og 10) wiburgſte Side. Den fortrinligfte 
Deel af Petersburg, der fom alle ſtore Stæder af en faa⸗ 
dan Omfang, danner flere Partier, er Admiralitete-Si— 
den, en prægtig Øe, der omgives af Newa og Fontanka, 
en Arm af hiin. Napvnet har den af den derværende 
Admiralitetsbygning, paa hvilken Taarnſpidſens Fore 
gyldning har koſtet 60000 Ducater. Nar ved den ſid⸗ 
ſte er det beromte Vinterpallads, en overordentlig ſtor 
og prægtig Bygning, hvor Catharina 2den reſiderede den 
ſtorſte Deel af Aaret. J Brillantkammeret gjemmer 
man Rigsinſignierne tilligemed en ſtor Skat af Diaman— 
ter; paa Scepteret er den beromte ſtore Steen af 779 
Gran. JEremitagen findes en Mængde Kunſtvarker, 
Haandbibliotheket og flere Seeverdigheder. Det keiſer⸗ 
lige Sommerpallads er en ſimpel Bygning med fortraffe⸗ 
lige Haver, af hvilfe den ene er aaben for alle og tjener til 
offentligeSpadſeregange. Paa den ftore Plads, den fEjønz 
neſte i Petersdurg, ftaaer Peter den ſtores berømte Sitas- 
tue, hvis Fodſtykke, et uhyre Klippeſtykke, vejer 3 Mill. 
Pund, og er bragt fra Cephalim, fer Werfter inde i Lans 
det, til Newa og paa denne Flod 20 Werfter ned til Wes 
tersburg (fee Art. Falconet).  Derusfiffe Boder, en 
overordentlig vidtløftig Bygning, høre til de ſtjonneſte 
Indretninger i Staden. De — begge Ender 

i2 
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af det ſtore Torv, og ere for det mefte byggede af Steen 
paa Kronens Bekoſtning og udlejede; et ODievidne 
fammenligner dem med Palais royal i Paris. J den 
petersburgſte Deel ligger Feſtningen, ſom Peter den 
ftore anlagde 1703 og fom fuldførtes 1740; men, 
da den nu ligger omtrent midt i Staden tjener den deels 
til ſammes Glands, deels til et ſikkert Fengſel. Midt i 
Fæftningen flager St. Peters- og Waulsfirfen, hvori 
man finder Peter Ifteå og Keiſerinderne Catharina Ifte, 
Annas og Eliſabeths Gravminder. Bag ved Peter den 
ſtores Liigkiſte ere adſtillige Sager opſtillede, ſom denne 
Keiſer felv har udſtaaret?). J den waſili-oſtrowſke 
Deel finder det keiſerlige VidenfFabers Akademie, de 
høie keiſerlige Collegier, Land- og Socadet Academierne, 
Borſen 2. De keiſerlige Kunſt- og Naturalieſam⸗ 
linger ere meget betydelige, og det er ved et udtrykkeligt 
Decret forbudet Enhver af Opſynsmondene ved dem, 
åt modtage nogen Gave. Videnſtabernes Akademie, 
hvis aarlige Indtægter udgjøre 70 til 80000 Rubler. 
ev blevet meget opmuntret ſaavelſom Kunſternes Aka⸗ 
demie; med dette er en Læreanftalt forénet for 300 un⸗ 
ge Menneſker; det har en meget fmuf Bygning og 
60000 Rubler aarfig Indtegt. Der gives overhove⸗ 
det mange almennyttige Indretninger i Petersburg og 
Catharina 2dens fortjener Navnet af denne Stads ans 
den Skaberinde. Petersburg, ſom ligger under 59? 
56', 20" N. B., har 7000 Hule og omtrent 280000 

Indb., hvoraf en. ſtor Deel ere Tydſte. Staden har 
71 Kirker for Troesbekjendere af flere Religioner, De 
her værende Fabrikker ere endnu ei bragde ſaavidt, ſom 
de kunne bringes. Den for Fremmede yderſt folelige 
Vinterkulde varer her ſedvanlig fem Maaneder, fra No⸗ 

*) Saa Wetersburgøen findes ogſaa den førfte Bo⸗ 
lig, fom Peter lod bygge for ſig 1705: det er 
et lille Trehuus, ſom man for at vedligeholde 

har omgivet med en Muur og bedakket med 
et Tag. 
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vember til Begyndelſen af April) Saa kold imidler— 

- 

Pr 

tid Vinteren er, faa heed er derimod Sommeren: ” 
En ſand QVelgjerning for Petersburg er Newavandet,- 
der er gandſte fortræffeligt og klart ſom Chryſtal. 
Blandt. flere, Lyſtſlotte, der findes omkring Staden er 
Czarskoe-Selo, efter Kſenderes Dom, eet af de præge 
tigfte Lyſtſlotte Verden. Det var den afdøde Keiſer⸗ 
indes Sommeropholdsſted; hun forſtjonnede den herli⸗ 
ge Have efter ſine Ideer paa det meeſt Indtagende og 
forvandlede den til en ſand Tryllehave. Petershof er li⸗ 
geledes ſeeverdig; her opholdt Keiſerinden fig blot nogle 
Uger om Sommeren ; . dertil gaaer en fortræffelig Vei. 
Ved Oranienbaum er bygget et Huus faldet Eremi⸗ 
tagen. 

Peterspenge kaldtes en Afgift, ſom England ber 
talte Paven fra det 8de Aarhundred indtil Reformatios 
nen. Den angelfadfife Konge Ina ſtal førft have tils 
ftaaet Paven ſamme (725), i den Henſigt, at en Plans 

teſtole af engelſte Geiſtlige derfor fulde underholdes i 
Rom og tillige St. Peters og Pauls Gravminder. Den 
hævedes ved Indſamlingen af een Penny for hvert Huus 
aarligt paa Petersdagen og overfteeg i det 13de Aarhun⸗ 
dred Kongen af Englands Indkomſter betydet. 

Detion (9. de Villeneuve) blev født i Chartres 
"1759, hvor han ſtuderede Jura og blev Advocat. Staden 
valgte ham til Deputeret for tredie Stand ved Rigsſten⸗ 
dernes Sammenkaldelſe. Han befjendte fig til de revos 
lutionaire Grundfætninger. Vel dannet, i fin bloms 
ſtrende Ungdomskraft, 30 Aar gammel, indtagende og 
venlig, derhos agfet ſom en redeligt tenkende Mand 
pag udmærket ved Veltalenhed, erholdt han fnart et viſt 
Navn. Dette og hans virkſomme Characteer, der dog 
ei vifte fig ſtandhaftig, traf ham dybt ned i Revolutios 

) Jana Gaderne, paa de offentlige Pladſe og foran 
det keiſerlige Palladg underholdes Ild paa of— 

fentlig Bekoſtning, hvorved de Forbigaaende 
funde varme fig. ; 
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nens Strøm. Ved Forſamlingen af 23 Yuni 17989 er⸗ 
flærede han fig imod den af Kongen forſogte Magtudo⸗ 
velfe og opfordrede Forſamlingen til at holde faft paa dens 
førfte Beflutninger, — Derpaa hengav han fig gands 
fÉe fil der orleanffe Partie, og blev i October Medlem af 
det forſte Sifferhedsudffub. Hans republifanfe Jver 
Elev ftedfe mere ſtormende. Han beftreed fine Modftane 
deres Meeninger med et Slags Raferie, og blev tit naar 
han var fommen paa Talerftolen, een afde ſidſte i Sas 
len. J Aaret 1791 forbandt han fig med Condorcet, 
Guadet og Briſſot og ſtemte faa ivrigt for den fidftes Res 
publik-Syſtem, af han endog paatog fig en Sendelſe til 
England, for at overlægge med nogle brittiffe Revolutis 
onsmend, hvorledes begge Landes Patrioter bedft kunde 
udføre deres Planer. Efter Bailly blev han valat til 
Maire af Paris i Maret 1791 (14de Nov.). Denne 
Poſt var ligefaa farlig fom vigtig. Da Folfet den 20de 
Juni 1792 ſtormede imod Tuillerierne med det Skrig: 
„Bort med Vetoet!“ maatte han ſom Maire ftandfe Ops 
løbet; men han var felv imod dette Veto. Som Praſident 
for Criminalretten i Paris havde Nationalforſamlingen 
allerede forhen udnævnt ham til een af detreCommisfairer, 
fom fulde føre den bottflygtedeLudvig den 16de tilbage fra 
Varennes (23de Suni 1791). Her opførte han fig ei med 
den filbørlige Agtelſe og Skaanſel mod den ulykkelige 
Monarch, hvilken de to andre Commisſairer Barnave og 
Latour-Maubourg iagttoge, Han bliv de heftige Ja⸗ 
cobinere troe, da flere af hans Venner forlode denne Clube 
Mu blev hans Forhold ſom Maire imod Kongen ſtedſte 
lovſtridigere. Han forledede Pobelen til grove Fornærs 
melſer mod den kongelige Anfeelfe, eller tillod idet minds 
ſte Uerdenerne, ja hang Befjendtgjørelfe foranledigede, 
fom man etuden Grund gav ham Skyld for, Opſtanden 
i Forftæderne St. Antoine og St. Marceau den 20 Juni. 
Sen Samtale, Kongen desangagende havde med ham, 
lod han trykke for at ophidſe Folket. Departementsbe⸗ 
ſtyrelſen for Paris affatte ham derfor 6te Juli paa en 
fort Tid fra hang Embede ſom Maire. Men Nationals 
forfamlingen ophævede denne af Kongen antagne Beſlut⸗ 
ning alerede den 13 Suli, efterat Petion, underſtottet af 
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Seectionerne, i enlang Tale for Skrankerne, ei faa mer 
get havde forſvaret fig ſom udſtodt en Mængde Forhaa⸗ 
nelfer mod Hoffet og dets Tilhængere, Dagen derpaa 
var Forbundsfeſt. Kongen var tilftede med fin Famis 
lie og blev forhaanet: men paa Folkets Hatte ſtod ſtre— 
vet med Kridt: „leve Petion.“ Den paafølgende 3die 
Aug. vifte han fig for Nationalforſamlingen og forlang⸗ 
te formeligt i Parifer » Sectionernes Navn, Kongené 
Affættelfe; dog modfagde nogle Sectioner dette Forlan⸗ 
gende. Nu virfede han hemmelige, Da Opſtanden 
den 9de og Iode Aug. omftyrtede den fongelige Throne, 
havde han, for at afvende alt Anfvar fra fig, for et 
Skins Skyld indfundet fig i det kongelige Pallads, hvor⸗ 
hen hau var faldet af Kongen ſom Maire, og fiden i fit 
eget Huus ladet fig bevogte af Oprørere, der ftode under 
hans. Befaling. Alligevel erflærede han i Nov. offente 
ligt i Journalerne, at han, fom en hemmelig Anfører, 
ei havde bidraget [idet til, at afftedfomme Begivenhe— 
derne den 10de Aug. - Konventet traadde nu ſammen. 
Petion var den førfte Præfident i i ſamme. Efter Merz 
ciers Paaſtand vare nogle Medlemmer i Førftningen af 
den Mening, at foreflaaePerion til Dictator. Dog havde 
han, uagtet Prudhomme paaftaaer det, ei nogen Deel 
i Mordfcenerne i September. Han misbilligede dem 
derimod, men gjorde intet virffom Skridt imod dem, 
hvortil dog hans Embede forpligtede ham. Herpaa des 
creterede han ſom Praſident i Conventet den 21de Sept. 
1792 Ophjævelfen af Kongedommet, og dannede den 
Ilte Oct. med Briſſot, Danton, Barrere, Sieyes, 
Thomas Payne, Verginaud og Genfonné det conftitus 
erende Udſtud, ſom (Fulde udfafte Republikens Forfat— 
ningsform; den 18de Oct, blev han igjen valgt til Mais 
rei Paris, Hans Indflydelſe var ſaaledes ſſor. Med 
lidenſtabelig Forbittrelſe talte han nu neſten dagligt fra 
Tribunen modKongen, hvis Proces han derved fremſtyn—⸗ 
dede. Nu udbrød ogfaa hans Had mod Robespierre 
offentligt. - Han udgav den rode en Tale og et Brev, 
der indeholder meget HiftorifE angaaende Aaret 1792, 
ifær om Robespierre, Marat, Briffot og ham felv. J 
Januar 1793 ſtemte han for Ludvig 16des Død, dog 
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tillige for hans Ret at appellere til Folket, hvilket ſiden 
blev lagt ham til Forbrydelfe. Hans Virkſomhed vifte 
fig fnart derpaa i det den 25de Marts 1793 oprettede 
Velfæerde- og Forſvars- Udſtud, blandt hvis 25 Mede 
[emmer han var tilligemed Sieyes, Cambaceres, Ror 
bespierre ꝛc. Her blev hans Kamp med Robespierre, 
fornemmeligt efter den 10de April en Kamp paa Liv og 
Dod. Han vilde føre den afgjørende Stemme i Come 
misſionen og formilde Skrakſyſtemet. Men Robes⸗ 
pierre og Danton feirede De benyttede General Miac⸗ 
zinſkys Erkleringer, der angav Petion ſom Medvider 
i Dumouriez's Planer, til at nedfætte en Underfogelſes⸗ 
tommisfion over ham. Man decreterede derpaa Ans 
Tlagen imod ham den 2den Juni og den 28de Juli 1793 
blev Petion, for fort fiden endnu Pariſer-Folkets Af⸗ 
gud, erflæret for Landsforræder tilligemed Buzot, Lens 
juinaié og I4 andre, der ligeſom han havde unddraget 
fig Gendarmernes Opſigt. Dog førft den 3die Oct. 
udftedede Conventet Heftelſesordre mod ham og 52 Depu⸗ 
terede. Han vanfede paa fin Flugt længe omfring i 
Bretagne og ved Bredderne af Gironde. " Endeligt fandt 
man Gam og Buzot i Juli 1794 døde af Hunger eller 
myrdede og halv-forfærede af Dyr i Girondedepartemen⸗ 
tets Sletter ved St, Emilion. Engelſke Skribentere 
falde ham den talentfulde, dydige og ubeſtikkelige Pers 
fion. Mercier, Mad. Roland, Mad. Genlis og Ber⸗ 
trand de Moleville dømme for/Øjelliat om ham. Uftris 
digt var han en af Lidenſtkab og Stolthed forblindet Res 
publifaner, hos hvem hans Indflydelſe paa Folket havde 
vakt den forfængelige Indbildning, at kunne opholde Res 
volutionen i bens Gang, og befæfte Republikken paa en 
af Forbrydelfer og: Lidenſkaber giennemgravet Bund uden 
Religion og hæder. Franſkmanden, ſom har Talent 
og varmt Blod, troer af alf maa ttt⸗ ges Saaledes 
tænfte ogſaa Petion. 

Peaetitio principii-er i Philo hien den Feil i en 
Sluͤtning, af man beviſer noget af Grunde eller Prin⸗ 

tipier, fon ſelv førft fulde beviſes. 
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Petitmaitre. J Frondens Tid, hvilken dannede 
et mægtigt Partie imod Hoffet i Ludvig 14des Mindre⸗ 
agrighed, havde ſammes Overhoved, den aandrige og 
fappre Condé, famlet en ftor Mængde unge Mænd 
under ſine Faner. En ſtor Deel af diſſe, der bedre 
forſtode at pynte fig end at regjere, bildte fig ikke 
deſtomindre ligefuldt ind at være Statens Herrer, Pas 
riferne tillagde dem derfor ſpotviis Titelen Smaaherrer 
(Petitmaitres), hvilken fiden ftedfe er bleven brugt om 
ſaadanne Perſon der ſoge at giore det Udvortes hos 
dem gjeldende —2 det Indvortes. 

Petitorieklage er en Retsklage, hvorved mar før» 
fanger at fættes i Befiddelfe af en Eiendom. Den er 
modſat Poſſeſſorieklage, i hvilken man blot forlanger 
at beholde og beſtyttes i den hidtil havte Befiddelfe af en 
Ting. 

Petitum kaldes et Forlangende, en Anſogning om 
noget, Det ſamme betyder ogſaa Petition. 

Petrarca (Franceſco), en berømt italienſt Lerd, 
det 14de Aarhundreds Prydelſe, foreviget ved ſin Aand 
bg ſit Hjerte, var født i Arezzo i Toſcana af forvifte flot en⸗ 
tinffe Foreldre den 4de Juli 1304, og opvoxte i Anciſa i 
Val d'Arno, Piſa, Carpentras og Avignon, ſem dengang 
var den pavelige Reſidens. Han ſtuderede Retten i 
Montpellier 1318 og i Bologna 1322, dog ei af eget 
Valg, men for at fornøie fin Fader; thi Gan troede, at 
den juridiffe Praris ei funde forenes med hans Sam— 
vittighedsfuldhed. Derimod yndede han de gamle Clagz 
fifers Studium, ſtjondt hans gader faftede mangen en 6 
Ilden for ham. 1326 vendte han tilbage. <il Avignon 
og fraadde i den geiftlige Stand, da han nu efter fine 
Forældres Død ei fænger var bunden. Hang Senie, 
hans Flid, hans Lærdom og Veltalenhed ſtaffede ham 
ſnart et Navn, og han kunde erholdtobetydelige Embe⸗ 
der, hvis han havde eftertragtet dem. Dog modtog han 
nogle geiſtlige Embeder, nemlig et Archidiaconat i Pars 
ma faavelfom-et Priorat og Canonicat. Da han ei 
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var meget bunden ved diffe, fulgte han ſin Genius, der 
drev ham til et frit Liv, hvilket han gandfke opoffrede 
Videnſtaberne; dog ei blot forat ftudere for fig. felv, 
men, ved Ord og Daad Éraftigt at medvirke til Oplys⸗ 
Bingen, efterat han ſelv var bleven oplyſt ved Oldtidens 
aandrige Skrifter, ved Plato, Cicero, Seneca og Aus 
guſtinus. Slig en Virken gjorde han til fit Livs Opgas 
ve, og alvorlig Flid var hans Dagvark, ifær i hans ſene⸗ 
re Aar, da hané flammende Kjerlighed til Laura, hvor⸗ 
om ſiden ffal tales, var affjølet ans Opholdsſted 

) g Se Farma, Sel⸗ 
va piana, Mantua, Mailand, Padugß, 
var meget afverlende i Avignon, 

Verona, Venes 
dig, Rom, Vaucluſe og Linterno, et Landgods ved 
Mailand. Desuden gjorde han mange Reifer (han hav⸗ 
de felv Equipage, i Følge hans Teftamente) i fine tidligere” 
Aar af Videbegjerlighed og for af forndie fig, ſenere i of» 
fentlige Forretninger. 1333 bereiſte han ſom Yngling 
Rhinegnene, og beføgte franſte, flanderffe og tydſke 
Stæder.  SMan læfer hang intereſſante ReifebefErivel- 
fe, ifær fra Coln, i hans venffabelige Breve (til 
Joh. Cofonna 143 ſammenl. Worgenblatt 1811, - 
102). Derpaa reifte han omfring i Spanien og 
beføgte England. Hans fenere Reifer vare Fors 
retningsreiſer og Sendelfer i Statsfortetninger, til 
Meapel, Venedig, Avignon (i Selſtab med den bekjend⸗ 
te Cola di Rienzi), Paris og Prag. Saaledes funde 
det et mangle ham paa Venner og Velyndere i og uden 
for Italien. Geiſtlige og verdslige Store, der kſendte 
"ham, gjorde meget af ham og overoſte ham med Bevis 
fer paa deres Velvillie; ifær var dette Tilfældet med den 
tydſke Keifer Carl den 4de, der gav bam Titel af Pfalz⸗ 
greve og correfponderede med ham; Petrarca ſtrev Bres 
ve til Keiferen fulde af patriotiſte Ønffer, thi han elffede 
fit Fædreneland meget. Endnu mere Yndeft vilde han 
have opnaaet, hvis han havde kunnet ſmigre oq ei afa 
flaaet mangen høi Verdighed. Da han altfaa blev frie 
for bindende Embeder, kunde han erhverve fig defto mes 
ve udbredte Fortjenefter. Han gjorde fin egen Lærdom 
almeennyttig ved fine Skrifter og aabnede Andre fame 
mes Kilder, Clasſikernes Skrifter. Saaledes drog han 

” 
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Ciceros Breve til fine Venner ud af Støvet, anlagde 
med ſtor Samler fliid en Manuffriptfamling (ſiden paa 
St. Marcusbibliothekat i Venedig) og fremmede tillig«- 
med Boccaccio der graffe Sprogs Studium i Italien, 

”Hviifet han ſelv førft feent funde lere. Derfor tilkom⸗ 
mer ham een af de førfte Pladfer blandt dem, ſom vafs 
fe den gamle Literatur. Han havde ftuderet de gamle 
Philoſepher, Hiſtoriker og Digtere, ſtjondt det dens 
gang var langt vanſteligere end nu; derfor befad han bes 
dre philoſophiſte Indſigter, mere udbredte hiftoriffe 
Kundſtaber og en finere Smag end alle hans Samtidige- 
Det var ifær den vractiffe Philoſophie, ſom tiltrak fig 
denne Tænfer, Derfor føgte han at udbrede ſand Leve⸗ 
viisdom ved fine Skrifter, fom han forfattede i en mes 
get levende Skrivemaade, i Dialoger ſom f. E. Skriftet 
de remediis utriusque fortunæ, hvori han gandffe 

practi og individuelt og tillige lærerigt og behageligt 
taler om hvad der er Farligt under lykkelige Omſtæendig⸗ 
heder, og om det, der dog fan være Trøfteligt i ſorgelige 
Tilfælde. Ikke mindre underføgte han den gamle His 
ftorie, hvis Kilder næften laae begravne. Derfor var 
han meget opmærffom paa de gamle Mindesmarker i 
Rom, for hvis Qedligeholdelfe han tafte kraftigt, ders 
for begyndte hanen Samling af Keiſermynterne, og 
fortjener ſaaledes ogſaa en Plads i Myntkundſtabens 
Hiſtorie. Hans hiftoriffe SÉrifter vidne om flor Læse 
ning. Han udgav ogfaa et geogtaphiſt Verk, en Ans 
viisning til en Reiſe til det hellige Land. Vel bærer 
hans Latin Spor af hans Tidsalder, men hvo vilde et. 
tilgive ham der? Ci mindre end Philoſophie og Hiſto— 
ftorie yndede han Poeſien og erholdt ved famme ufor— 
gjengelig Berommelſe. Talent og Studium dannede 
ham til Digter. Som Monſtre havde han de Gamle 
og de Nyere: Virgil, Dante og de provencalffe Digtere. 
Saaledes blev han, felv rig paa Phantafie og gjerne 
fværmende i Eenſomheden, Digter. Hans latinfe 
Digte ere vel ei Monſtre, ſom de Gamles, men fortræfe 
felige for hang Tid, hvorfor de vafte megen Opſigt. 
De beſtaae af Ecloger, poetife;Breve og er Heltedigt, 
Afrika, der handler om hans Yndlingshelt, Scipio. 
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"Bel blev det ei fuldende; dog bragte bet ham der. poetis 
fe Laurberkrands, ſom han modroa i Rom paa Capito⸗ 
det, førfte Paaſkedag 134 under (tore Hoitideligheder. 
Ei alene de Dannede Sædrede hard, men og Almuen, form 
øverhovedet paa den Tid i. Sfalien agtede den lærde 
Stand, ætede ham med Enthuſiasmus fuld af Hoiag⸗ 
relfe og Kierlighed. Sa mar pleiede blot at falde ham 
den guddommelige Petrarca. Saaledes gjennemiøb 
hanus Berømmelfe hele Italien og Nabolandene, og de føl, 
gende Aarhundreders Lærde priſte ham. Denne almins 
delige Roes ſtyldte han ifær fine ſtjsnne italienſte Digte 
(fornemmelige fra 1327: 1354), 1 hvilke han langt overs 
gif fineForgjengere, I Srdnbadonvernes Og hvad der bragte 
Den Lærde til at digte i Moderſproget var — en fijøn 
Quinde, Laura, hvem vi ſaaledes fEylde de herlige Dig: 
te, der endnu efter 500 Aars Forlob læfes med Henryk⸗ 
kelſe. Erindringen om Laura (fee denne Art.) feder til 
at betragte den aandrige Lærde ogſaa ſom Menneſte og 
fremftille hans berømte "Forhold til denne elſtvardige 
Laura, hvorved han alene er de Aleſte bekſendt. Man 
kjendte detei riatiat, før cen af hendes Familie, Abbez 
den af Sade, ſom funde benytte Familiearchiverne, gav 
beſtemtere Oplysning derom i fine Mémoires pour la 
vie de Frane, Petrarque, Amst. 1764 - 1767, 3 
Voli, (overf, paa Tydf€, Lemgo 1774). Til den Tid 
troede man en uhiſtoriſk Fortælling af Velutello, en For⸗ 
tolker af Petrarca, hvilken ogfan er gjentagen i Jour⸗ 
haler i de nyere Tider, af Ukyndige. Sagen forholde 
fig ſaaledes. Den fyrige Yndling Petrarca, var netop 
kommen tilbage frå Univerſitetet i Bologna til Avignon. 
Engang i Ugen førPaaife 1327 gif han, tidligt om Mor⸗ 
genen, efter Sædvane i den hellige Claras Kirke for at 
bede. Da fom oaſaa i ſamme Henſigt en Ovinde, fuld 
af ungdommelig Ynde og Værdighed, Laura fra Moves, 
fom i to Mar havde været gift med Hugo af Saade. 
Hendes herlige idealfe Veſen henrykte, hendes Mands 
Vaerd fængflede Petrarca. Saaledes blev. hans hele 
Veſen giennemtrenat af den varmeſte Kierlighed, og 
han formagede hverken ved Adfpredelfe paa Reiſer, el⸗ 
ler ved at the hen i Eenſomhed, at lssrive fig fra denne 
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Lidenſkab; tvertimod vorte hans ſpermerſke Kjerlighed, 
ſom viſt nok ei alene hengte ved Lauras Udvortes, thi 
hendes Skjonhed blegnebe fnart, men hendes Aands 
Vard tiltog ftedfe i hans Pine. Hans kunde hun et Gls 
ve, da hun var gift, men han turde, efter den Tids 
Aand, offentlig elſte hende og udmærke hende. Spra 
var ogfaa ham hengiven, da hun forſtod at færte Fris 
paa hans Fortjeneſter, hans Troffab og Hylding. Men 
aldrig blev hun fin Værdighed og Kydſched utroe.… Hun 
holde ham ſtedſe inden de rette Grendſer; fun da, naar 
hun blev henreven af Medlidenhed med hans Smæaten, 
funde hun ei næate ham et venligt Smiil eller et smide 

rd. Saaledes filfad han bende i 22 Aar indtil "Des 
ften i Avignon 1346 ogſaa bortrev den herlige. Men 
endnu længe efter hendes Død prifte ham hende med nye 
Kunſt. Frugterne -af hans ømme, varme Kierlighed 
vare de ſtjonne Sonnetter, hvori han yndigt yttrede fin 
Beundring, fine Længfler, fine Glæder og Klager; her⸗ 
lige Tanker og Følelfer i den ommeſte Form. Dette 
var hans Trøft. Saaledes holdt han af 'at leve i Phau—⸗ 
tafien og fværme i Eenſomheden. Vel vilde han ofte 
Igérive fig med Magt, fordi han indfaae , hvor meget 
dette Sværmerie hindrede hans Mands Virkſomhed. 
Men han følte tillige, hvor velgjørende denne Lidenſkab 
var for hans Væfen; hvordan den havde opflammet 
ham til ftedfe at ftræbe højere, for at blive bendes Gode 
hed værdigere, og hvorledes den havde afholde ham fra 
andre QVildfarelfer'for at behage hende; hvorledes den 
gjorde ham mere himmelſt findet (fee Canzonen (Gentil 
mia Donna). Forgjeves vare alle de pſychologiſte 
Midler, hvorved han vilde helbrede fig, thi den El⸗ 
ſtedes Billede forlod ham aldrig (See carm, lat, 1, 7 

-øg den mefterlige Canzone: Di pensier m pensier, 
Han forføgte at afkjole ſin Elſtov i Eenſomheden, men 
da, figer han felv, blev mit Hjerte Flamme frærfere og 
udſtrsmmede i Taarer og Guffe, ſom gjenløde fra Dar 
lens Lunde og Hoie (Vaucluſe eller Valchiuſa, hvor han 
boede meget; fee Epist, 116 og hans Sonnetter og Cans 
oner). Her, i Vauclufe, ei langt fra Avignon, 
hvor Laura boede, Fjæmpede han med fin Lidenſtab, uren 
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ſtuderede tillige ivrigt. Kun i fin Alderdom yttrede han, 
at han ſtammede fig ved fit Ungdomsfværmerie, og at 
han ønffede, enten flet iffe at have ſtrevet fine Digte 
fom viſt nof behagede Ligefindede, eller dog have fFrevet 
dem bedre. Dog dadlede han ei fin Kjerlighed, men 
fun dens alt for ſtore Heftighed. Den mefte egne Ops 
lysning om hans Svarmerie finder man nefop ide af 
hans SÉrifter, der ere mindſt befjendte, i hans latinffe 
Breve, i hans Afhandling, fom han har falde: min 
Hemmelighed eller om det Jordiſkes Ringeagtelſe(et phi⸗ 
10ſophiſt Meſterſtykke, i Dialog) og i hans Digt; Do⸗ 
dens Triumph. J hine undffylder han fin Lidenſkab 
med Lauras himmelſte Fortraffelighed, hans Kjerligheds 
Reenhed og ſammes Virkninger til hans Sinds Forad⸗ 
ling. J dette digter han, at den alerede forevigede 
Laura vifer fig for ham og venſtabeligt ræffer ham Haan⸗ 
den til hans Henrykkelſe. Endeligt tilfaaer bun : mit 

jerte var aldrig adffildt fra dig; og fortæller hvorledes 
hun vedTilbageholdenhed har tempereret hans Flamme, for 
at redde begges re, men og formildet hans Smerte ved 
venlig Beſtuelſe (ſamenl. Sonetten Dolci durezze 
eplacide ripulse), — Bi glade os endnu, efter et halve 
Aartuſend over denne Kjerlighed, thi den er Kilden til hine 
beundrede 310 Sonetter, Canzoner ogSeftiner, der aande 
en fyrig Phantafie, en glødende Kjerlighed, en inderlig 
Omhed og den fødefte Veemod, aandeliggjøre alt, ſmyk⸗ 
fede ved den undigfte Fremftilling og det reneſte Sprog, 
fuldt af ſod Velflang og fom ingenlunde ſynes forældet 

hos ham. Han er alle erotiffe Digteres Mefter. Vel 
funde man ved hans Digte dadle Eensformighed og mans 
ge Spor af hans Tidsalder, undertiden fraftløfe Tans 

fer og Hentydninger, falſt Vittighed, beſynderlige Bis 
ord og ſmagloſe Ordſpil, men en ſtor Deel af dem ville 
ſtedſe beundres og yndes fom fuldendte Meſterſtykker f. 
Er, Nel dolce tempo; Benedetto fia'l giorno; 
Laura serena; due rose fresche; Erano i capei; 
Chiare fresche; di pensier in pensier; Spirito 
Felice). Diſſe ere faa meget mere tillsffende, jo mere 
Stemningen er faadanne lyriſke Stykkers Lesning guns 
flig. Kjerlighedens, Kydſthedens, Tidens Triumph 26. 

LJ 
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ere Fremſtillinger af allegoriſte Veſener, hvilke ogſaa ere 
ſtrevne paa italienſt. JOperſattelſer fan man viſt nok 
ei gandſke lære at fjende den elffværdige Digters Skjon⸗ 
heder. Dog gives der mefterlige Overfættelfer pan Tydſt 
af Gries og A. W. Schlegel, Originalerne, ſom viſt 
nok indeholde mange utydelige Steder, men ogſaa have 
fundet en ualmindelig Mængde Fortolkere f. Cr. Gefuals 
do, Caftelvetro, Velutello, Taffoni 2. ere udgivne hen⸗ 
ved 200 Bange. De bedfte og nyefte Udgaver udfom ſi 
Paris 1760,' Venedig 1785, og af Fernow Jena 
1806. Hans latinſte Varker ere trykte i Baſel 1496 og 
1581 og eller ofte enkelte. — Ligeſaa ſtjonne Frugter, 
ſom vi ſtylde hans Kjerlighed ſtylde vi og hans Venſkab; 
thi dette ſtylde vi de mange Breve, vi endnu leſe af Gam, og 
hvilke foruden deres eiendommelige Intereſſe og faa have his 

ſtoriſt Vardie og derfor alle fortjente at tryfécs. Petrarca 
var virkelig overordentlig i fit Venſtab ſom i fin Kjerlig⸗ 
hed. Dette bevidner hans Yttringer om Venfab f. Cr. 
Dette Enefte trøfter mig efter mit Tab (efter hans Ven 
Franciſtus s Dod), at vi begge, i Vaddeſtrid med hins 
anden, mangfoldigt have forlænge: hiin forte Tid ved 
Kjerlighed, at vi i den forte Tid have udviklet alt hvad 
der var født og helligt i Venſtab, faa at vor Glade vel 

kunde varet længere, men vift nof intet Venffab være 
oprigtigere, ingen Fortrolighed inderligere.“ — Hvis 
hiin følelfefulde Kjerlighed og dette troe Venſtab gisre 
os denne ſtore Mand intereffant ſom Menneſke, faa 
maae Kjendſtabet til hans Religioſitet endnu forøge dens 
ne Agtelfe. Han var virfeligt en from Mand, en 
Ven af de hellige SFrifter (hvis Verdie han dog forſt 
ret erkjendte i fin modnere Alder) og af den offentlige 
Gudsdyrkelſe; en Mand af ſamvittighedsfuld Vandel, 
Man feer dette af hans Skrifter f. Cr. af hans Teftae 
mente. - Hans Hjerte ærede og hvad hans Tidsalder ans 
ſaae for helligt. Derfor faftede han ſamvittigheds— 
fulde, teftamenterede en Deel af fin Formue til Kir⸗ 
ferne, hædrede meget de Hellige, ifær den hellige $oms 
frue, (til hvem han ogſaa har digtet en ſtjon Canzone, 
fuld af Vomyghed og Andagt, og af hvem han beſad et 
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fortrinligt Øjønt Malerie, efter hans Teftamente) og 
Reliquierne. Regne vi endnu til Beviſerne paa hang 
dannede Folelſe, hans Taknemmelighed mod fine Lærere, 
hans Hengivenhed til fine Velyndere, hans Velvillighed 
mod enhver, ſom han kunde tjene, ſaa kunne vi forklare 
os den høie Agtelſe, han nød, ifær, naar vi tillige tage 
i Betragtning, at felv hans Udvortes anbefalede ham. 
Han var vel dannet, meget fmidig; i fin Ungdom ogſaa 
hoiſt elegant i fin Klædning (fee var.…Epist, IX) og fpils 
lede paa Luth. Man maa virfeligt beundre den ſtore 
Mand, der forbandt faa megen Fliid og Almeennyttighed 
med Taa omfattende Talenter, ifær, > naar vi betænfe, 
hvor ftor hans fubjective Fortjenefte var ved hans literai⸗ 
re Arbeider (i hiin Tidsalder, da endnu faa lidet var ars 
beidet før ham), og, hvor ftor hans Flid maa have vær 
ret, da han, ved faa megen Læfen, faa mange Reifer og 
fan meget Tidstab ved hans Sværmerie, dog har ffrevet 
faa meget. Han døde 1374, formodentligt atten til 
den 18de Juli ij Landsbyen Arqua ved Padua, hvor han 
tilfidft boede. Man fandt ham tidligt henſovet i hang 
Bibliothek, med Hovedet paa en Bog. Hans Liig 
blev høitideligt biſat i Arqua med er fornemt Liigfolge, 
ſtjondt han havde frabedet fig al Hoitidelighed. — Jov⸗ 
rigt ere de bedſte Kilder til hans Levnetsbeſtrivelſe, hang 

" egne SÉrifter: hans Breve, bang faafaldte Hemmelige 
hed, og hans eiendommelige Tilſkrift til Efterverdenen 
pm hans Levnet og Characteer. Han har fundet mange 
Biographer blandet SENE neElg, blandt de Tydſke ifær 
Fernow. 

Petrefacter, Forſten inger, ere uddøde organiſtke 
Legemer, der have faaet en faa uforſtyrret Stilling, at 
de ifteder for at forraadne og henfalde til Jord, have be— 
holdet deres Dannelſe, ere gjennemtrængte af fremmede 
Jorddele og ved Tidens Længde ere blevne forhærdede 
og fteenartede. an finder Forfteninger af foeſtjellige 
Slags Pattedyr, Amphibier Fiſte og Inſekter, men 
man har ingen at fremviſe af Fugle. Af Planteriget 
finder man Aftryk af hele Værter eller. deres Dele, i 
den ſaakaldte Planteſtifer, og forſtenet Tree. — Petres 
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facter findes paa et Sted hyppigere end paa et andet, 
men der gives fan Egne paa Jordens Overflade, hvor 
der flet ingen Fulde findes. Man har fundet Petrefac⸗ 
ter paa meget høie Bjerge, f. Er. forftenede Ammons— 
horn paa et Bjerg i Savoyen 7844 Fod over Havfla⸗— 
den, faavelfom i Jordens dybe Afgrund, f. Ex. Aftryk 
af Planter i Stifer i Steenkulsgruberne i England 
2000 Fod under Havfladen, og man udleder diſſe 
Phoenomener fra en fordums ved underjordiſt Ild med 
vor Jord bevirket Revolution. 

Petronius (Titus Petronius Arbiter), cen for 
fin Obſcoenitet berygtet romer Skribent, var født i 
Marſeille og levede paa Neros Tid og ved hans Hof. 
En Tidlang var han Keiſerens Yndling og blev fornems 
meligt brugt af ham til at ordne hans yppige Fefte og 
Lyftigheder. Men ogfan han falde, fom faa mange 
Andre, fom et Offer for Tyrannens mistænfelige Grus 
ſomhed, og paa dennes Befaling maatte han give fig felv. 
Døden, " Hvo deranfeer det for en Fordeel at lære at 
fjende den Tids Romeres udfvævende Sæder og Fordære 
velfe, fan fan vift nok erholde denne Kundſkab af Pe⸗ 
tronius, ſom felv havde den bedfte Leilighed dertil. Vi 
have endnu af ham Brudſtykker af et Skrift, kaldet Sa⸗ 
tyricon, hvori han ſtildrer fine Skjendigheder i Pros 
fa og Vers. Dette Skrift har vift nof altfaa nogen 
Værdie for Sadernes Hiſtorie, men det maa ogſaa blot: 
læfeg i denne Henſende og bør ei komme i Alles Hænder. 
Burmann har leverer en lærd Udgave; en nyere af Ans 
ton, efter den burmannſke Recenfion, udkom i Leipzig 
1782. De efter Foregivende, i den nyere Tid fundne 
Supplementer holder: man for uægte. > 

Petrus, Apoſtelen, heed egentligt Simon og var 
en galilgiſk Fiſker fra Bethſeida. Ved fin Broder An—⸗ 
dreas, hvem Jeſus ſtrax efter ſit Lereembedes Begyn⸗ 
delſe havde optaget blandt fine Diſciple, blev Simon bes 
fjendt med Jeſus, og markvardig er den hurtige Befluts 
ning, der bevægede ham til, paa Stedet * følge Jeſus, 
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paa hvis Ord han netop havde gjort det rigeſte Fiſtedrat, 
med Opoffrelſe af alle fine Sager. Siden forekommer 
han beftandigt i Jeſu Følge og fom een af hang inderlig 
fte Fortrolige. Chriſtus gav ham, formedelſt hans fafte 
Troe, Navnes Kephas (paa Graſt Petros, Klippe) og 
udmærfede ham ved ſerdeles Venſtab, uden dog, form 
Catholikerne paaftaae at have givet ham nogen Øs 
vermagt over de øvrige Apoftle, hvorpaa - heller ifø 
fe Petrus nogen Tid gjorde Fordring. Meget 
mere gav Jeſus ham i deres Narmelſe  Crindrins 
ger imod de Feil og Overifelfer, Hvortil hans hef— 
tige Temperement henrev ham, og endnu den fidfte 
Redſelsnat før Henrettelſen traf Jeſu ſtraffende Blik 
ham, da han af Kjerlighed i nogen Fraſtand havde lede 
faget ham til den ypperfte Præftes Huus og der af Frygt 
fornægtede ham. Fortrydelſe over dette Skridt lutrede 
og befæftede hang i fig felv ædle og af Kjerlighed til Jeſus 
brændende Ajerte; hans Jver og hang Aandsgaver gjors 
de ham i vigtige Anliggender til fine Medapoſtles Ord⸗ 
fører. Dette var Tilfældet paa Pindfefeften efter Jeſu 
Himmelfart, da Petrus havde Mod til førft af forkynde 
Evangelium offentligt, Ved fin kraftige Tale vandt mange 
Tuſinde, og retfærdiggjørde fig for det høie Raad. Over⸗ 
hovedet havde hans Ord og Mening Vægt i den chriſtne 
Menighed, og paa hang Forflag fattede Apoſtlerne og de 
Wldſte, paa den førfte Synode i Jeruſalem den Beſlut⸗ 
ning, at den mofaiffe Lov. ei var nødvendig for Chriſtne 
af HedenfEabet. Sandſynligviis giennemreiſte Petrus 
flere Egne af det veftlige og mellemſte Afien, fon Chris 
ſtendommens Lærer, men, at han ſtal være kommen til 
Romog der korsfeſtet iAaret 67 beretter blot den, iden ros 
merffe Kirke gjeldende, Tradition, paa hvilfen Paven 
grunder fin Vardighed fom denne Apoſtels Efterfolger. 
De to Breve af Petrus, fom findes i det nye Teſtamen⸗ 
tes Canon, ere forfattede i der græffe Sprog og ſtrevne 
til chriſtne Menigheder i Lilleafien. J Skrivemaade 
og Lerens Fremſtilling bære de gandſke en fyrig, fra 
Tanke til Tanke ilende, i Udtryk fun. lidet omhyggelig, 
men energife og phantaſieriig Mands Characteer. 
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Deutinger (Conrad) en berømt Lærd, var født i 
Augsburg 1465, fuderede ved de fortrinliafte Univers 
fiteter, og vendte ſom Doctor utriusqve juris tilbage 
til fin Fædreneftad, hvor Syndicatet blev ham overdraget 
1493. Han bivaanede, fom Augsburgs Geſandt, de 

yppoige Rigsdage, der holdtes under Keiſer Maximili⸗ 
an. Efter denne Keiſers Død i Aaret 1519 begav han 
fig tilGrågge for at byde Carl ste velfommen, Han 
anvendte al fin Virkſomhed paa at være fin Fadreneſtad 
nyttig; blandt andet fEaffede han Augsburg ogſaa den 
Ret at præge Mynter. - Han døde 1547 i en Alder af 
82 Aar, aandeligt og legemlige fvælfer. Hans anfeelis 
ge Bibliothek blev en tidlang i hans Familie, men kom 
fiden til Jeſuiterne Augsburg. Peutingers Minde 
har vedligeholdt fig ved det efter ham benævnte Kort. 
Dette af ubefjendt Haand under Keiſer Theodoſius den 
ſtore tegnede Kort angiver Militairveiene igjennem den 
ſtorſte Deel af det veftromerffe Rige. Conrad Celtes 
havde fundet det i et Kloſter i Tydffland og givet Peu⸗ 
tinger det, ſom havde i Sinde at udgive der. Men ef⸗ 
ter hans Død forſvandt det i mange Aar; endeligt bes 
kjendtgjorde Marr Welfer i Venedig 1597 Brudſtykker 
af det under Titelen; Fragmenta tabulæ antiquæ 
ex Peutingerarum bibliotheca, Forſt i det 18de 
Aarhundred opdagede man det hele blande Peutins 
gers Haandſkrifter, og nu udgav Frants Chriſtoph von 
Scheyb det 1753 i Wien, ſmukt trykt, i Fol, med An⸗ 
merkninger og Oplysninger. Haandfriftet findes for 
nærværende Tid, i det keiſerlige Bibliothek. Af Skrift— 
træffene og Figurerne feer man, at det ej er Originalen, 
men hører fil det 13de Aarhundred. Peutinger felv 
har udgivet adffillige gode Verker, f, Er. om gamle 
Indſtkrifter, om det romerſte Riges Forfald ꝛc., hvilke 
tildeels flere Gange ere trykte. 

Pezay eller rettere Peſay (Maſſon, Marquis de), 
fodt i Blois, ſyſſelſatte fig førft med Literaturen og 
traadde derpaa i Armeen. Hans Soſter, Mad. Caffis 
ni, ſom ved Skjonhed og Forftand wa erhvervet fig 

2 
J 
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magtige Venner, bidrog meget til hansLykke. Pezays enes 
ſte Syffelfættelfe var poctiffe Smaaſpog; paa fi ſin Soſters 
Opmuntring fattede han den Beflutning af tage Deel i 
Statsanliggenderne. DaLudvig 16de beſteeg Thronen, 
tog Pezay ſig den Frihed, i en Skrivelſe at give Kongen 
Raad angaaende Afgifterne og Midlerne til at lette 
Folkets Byrder. Ludvig fvarede ham ikke, men Pezay 
holdt ei op, og ſtrev Kongen til, at han var foruroliget 
over hans Taushed. Den godmodige Monarch fvas 
rede ham nu, og der begyndte en Brevvexling, der bis 
drog til at ſtyrte Abbed Terray og anſette Pezay. Den—⸗ 
ne erholdt nu Adgang hos Maurepas og Sartineog bley 
fagen til Raads af begge. Ogſaa Necker forenede fig 
med ham og traade paa Maurepas's og Pezay's Anbefa⸗ 
ling fnavt i Turgots Sted. Pezay havde meddeelt Kongen 
Underviis ning i Tactifen, hvorfor han blev udnævnt til 
QOveropfynsmand over Kyfterne med en Gage af 60,000 
Livres. Han begav figftrar til Sopladſene og vifte mez 
gen Virkſomhed, men tillige foranledigede hans folte, 
fordringsfulde Opførfel faa alvorlige Klager, at Kongen 
fandt fig bevæget til at forvife fam til hans Godfer, 
hvor han fort derpaa 1777 døde af Kummer. Pezays 
Poeſier erei i Dorats Maneer. Hans Digt Zélis au 
bain (forſt i fire, ſenere fer Sange) er af det erotiſke 
Slags og behager ved Ynde og Lethed. Mange andre 
af hang Digte ere adfpredte i Mufenalmanaderne. For⸗ 
uden hans poetiffeWærfer, hvortil høre Lessoirées Hel- 
vétiennes, Alsaciennes et Franc, comtoises; 
les soiré es Provencales; la Rosiere dé Salency 
(de to ſidſte — —— ec., har han udgiver: Les Cam- 
pagnes de Maillebois en 1745'et 1746, 3 Vol, 
4. og et Bind Korter, hvilket Verk man. fætter nogen 
Priis paa, uagtet dets Feil. Hans poetiffe og —* 
Strifter ere udkomne i to Smaabind 1792. 

Pfalz. Dette Navn førte fordum to fra hinan⸗ 
den adſkildte Provindfer i Tydſkland, hvoraf man falde 
te den ene Gvrepfalz og den anden Nedrepfalz. Hvre⸗ 
pfalz var begrændfet af Bayreuth- Boͤhmen, Neuburg, 
Bapern og det nuͤrnbergſte Diftrist og indeholde 130 
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Quadratmile med omtrent 200,000 Indbyggere. Am⸗ 
berg var Hovedſtaden og Regjeringens Sæde. Indtil 
1620 hørte Øvre: og Nedrepfalz fammen; men, efters 
at den ulykkelige Churfyrſt Frederik ste af. Pfalz i ſam⸗ 
me Aar, efter Slaget ved Prag, var erflæret i Achten, 
kom Pvrepfal; til Bayern, der beholde Landet ved den 
tveftphalffe Fred under den Betingelſe, at det, efter 
den mandlige bayerſke Churlinies Ophør, fulde falde 
tilbage til Pfalz. J Aaret 1808 dannedes af Øvres 
pfalz tilligemed Sulzbach den bayerſte Naabkreds; 
men, efter Inddelingen af 1810 blev en Deel af Dvs 
repfalz lagt til Regenfredfen, "det Øvrige til Maine 
kredſen. — Nedrepfalz eller Pfalz ved Rhinen laae paa 
begge Sider af Rhinen og var begrændfet af Mainz, 
Katznellenbogen, Wuͤrtemberg, Baden, Elſas, Lothrin— 
gen og Trier og beſtod af fem. Dele: 1) Fyrſtendommet 
Simmern, 2) Fyrſtendommet Zweibruͤcken, 3) Grev abet 
Spanheim, 4) Fyrſtendommet Veldenz og Lautern og 5) 
det egentlige ſaa kaldte Pfalz. Dette Land, ſom tilhorte 
Churfyrſten af Pfalz, indeholdt paa 75 Quadratmile over 
300,000 Indbyggere, og hørte, trodé de gjentagne 

Mishandlinger og Ødelæggelfer, ſom det til forØjellige 
Tider var udfat for, til Tydſtlands meeſt frugtbare og 
indbringende Lande. — Landets Hifforie er i Korthed føls 
gende. Pfalzgreverne ved Rhinen havde alerede i det 
Ilte Aarhundred erholdt Pfalzgrevſkabet og de dermed 
forbundne Lande arveligt og hørte til de fornemſte Rigs— 
fyrfter. Efterat Pfalzgreve Hermann 2den var gaaet iKlo⸗ 
fter og død uden Arvinger, gav Keiſer Frederik 1ſte 1156 
de tit Rhinpfalz hørende Lande til fin roder Conrad, 
ſom blandt alle Pfalzgrever førft refiderede i Heidelberg, 
dog oftere i Staleck i Diſtriktet Bacharach. Henrik af 
Braunſchweig formælede fig med hang Datter Anna, og 
fi af Keifer Henrik 6te Expectance paa, Svigerfaderens 
Lande, hvilke Gan ogfaa erholdt efter hang Død. Men 
da han holdt med fin Broder, Otto 4de, imod Frederik 
2den, faa erflærede denne ham 1215 i Achten og bes 
lehnede Hertug Lutvig af Bayern med Pfalz, fom han 
dog aldrig kunde komme i fuldkommen Beſiddelſe af. 
Hans Søn Otto ægtede den i Achten erklærede Pfalzgre⸗ 
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ves Datter, Agnes, og paa denne Maade kom hele 
Pfalz til det bayerſte Huus. Ottos Sønner, Ludvig" 
den ſtrenge og Henrik, regjerede i Forſtningen i Falled⸗ 
ſtab. Meni Maret 1256 deelte de Lander ſaaledes, at 
Ludvig fik Rhinpfalz og Ovrebayern, men Henrik Ne⸗ 
drebayern. Hiin efterlod to Sønner Rudolph og Lud⸗ 
vig, af hvilfe den førfte erholdt Churverdigheden og 
Pfalz. - Den fidfte erholdt Hvrebayern, blev Keifer og 
arvede fiden ogfaa Nedrebayern. Da hans Broder Rus 
dolph foldet med hans Modſtander, Frederik den ſmuk⸗ 
fe af Oſterrig, forjagede han ham fra fit Land, men fore 
ligede fig fiden med hans Sønner og lod dem beholde de 
pfalziſte Lande tilligemed et Stykke af Bayern, fom fis 
den blev faldet Øvrepfals. Rudolphs tre Sønner, A⸗ 
dolph, Rudolph 2den, Ruprecht 1Ifte fulgte hverandre; 
efter den fidfte fom Ruprecht 2den, Adolphs Søn. Rups 
redt 3die, hans Son og Cfterfølger, blev Keifer 1400, 
og efterlod fire Prindſer, ſom deelte deres Faders Lans 
de ſaaledes, at den ældfte, Ludvig, med Tilnavnet den 
ſtjeggede erholdt Chur⸗ og Rhinpfalz, Johan Øvrepfalz, 
Stephan Zweibruͤcken og Simmern og Otto Mosbach. 
Den anden og fjerde Linie uddøde ſnart igjen. Ludvig 
den ſtieggedes Defcendenter uddøbe 1559 med Otto 
Henrik, der befjendte fig til den evangeliffe Religion 
og anlagde det fotræffelige Bibliothek i Heidelberg. 
Hans Lande og Churvardigheden tilfalde Frederik 3die af 
den fimmerfÉe Linie, der var fliftet af den ovennævnte 
Stephan, Ruprecht den zdies Søn. Churfyrſt Fre⸗ 
derik antog den reformeerte Religion. Ham fulgte Lud⸗ 
vig 6te, Frederik 4de og Frederik den 5te, der lod ſig 
forlede til at modtage den ham af de urolige Boͤhmer 
tilbudne Krone, og derover miftede fine Lande og Churs 
værdigheden, hvilke Keiſer Ferdinand 2den overdrog. 
hans Fætter Hertug Marimilian af Bayern. Frederiks 
Son, Carl Ludvig, erholdt vel Nedrepfalz igjen ved 
den weſtphalſte Fred; man gav ham tillige en nye, den 
gde Churværdighed tilligemed Erfeffarmefterembedet ; 
men Bayern beholde Øvrevfal;, den Rang, ſom Pfalz 
fordum havde havt i Churfyrftecollegiet. og Erketruch⸗ 
ſeßembedet. Dog faftfattee, at Pfalz, i Tilfælde af 
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den baverfe Mandsſtammes Uddoen, igjen fulde kom⸗ 
me i Befiddelfe af diffe Lande og diffe Rettigheder. Carl 
Ludvigé SønCarlendte'den ſimmerſte Linie 1685. Chur» 
værdigheden og de dertil hørende Lande fom nu. til hans. 
Fætter, Philip Wilhelm, Pfalzgreve af Neuburg. 
Det neuburgffe Huus nedſtammede fra den ovennævnte 
Pfalzgreve i Simmern, Stephans, anden Søn Ludvig 
den forte, Pfalzgreve i Zweibruͤcken, hvis Gøn Alerz 
anderjfavde-to Prindſer Ludvig og Ruprecht. Den ſid⸗ 
fte blev Stamfader til den veldenziſte Linie. Ludvigs 
Søn, Wolfgang, er Stamfader for alle, fiden den vel⸗ 
denziſke Linie uddøde 1694, levende Pfalzgrever; og af 
hang tre Sønner, Philip Ludvig, Johan og Carl ſtifte⸗ 
de den yngfte den birkenfeldſte Linie og den mellemſte den 
nye⸗zweibruͤckſte. Den ældfte havde tre Prindfer, 
Wolfgang Wilhelm, Auguſt og Johan Frederik, Den 
førfte blev Stamfader til. det neuburgſte, den anden til 
det ſulzbachſte Huus. Johan Frederik, fom fif fit Sæs 
de i Hilpoltſtein, overlevede alle ſine Børn. Paa Phi⸗ 
lip Wilhelm, der, ſtjondt med ſtor Modſigelſe af Huſet 
Veldenz, arvede den ſidſte Churfyrſte af den ſimmerſke 
Linie, Carl, fulgteihans Son JohanWilhelm, ſom, efter⸗ 
at den ſidſte Pfalzgreve af Veldenz, Leopold Ludvig, var 
død, bekom hans Land, 1694. Under den fpanffe Sug 
cesſionskrig, da Churfyrſt Maximilian Emanuel var er⸗ 
flæret i Achten erholdt Johan Wilhelm tillige Ovre—⸗ 
pfalz og det pfalziſte Huſes gamle Churrettigheder igjen. 
Sen dette vavede fun fra 1706 til 1714, da Churfyr⸗ 
fien af Bayern ved Freden imellem Carl 6te og Ludvig 
14de, fif alt, hvad han havde tabt, tilbage. Da Chur⸗ 
fyrft Johan Wilhelm i Aaret 1716 døde uden Efterkom⸗ 
mere, blev han fulgt af fin Broder, Carl Philip Den⸗ 
ne døde ogſaa uden mandlig Affom 1742, hvorpaa 
Churværtigheden kom til den ſulzbachſte Linie, da Carl 
Philip Theodor, der var fulgt ſin Fader Johan Chriſtian 

Joſeph ſom Pfalzgreve i Sulzbach 1733, og ſom 
alerede 1728 efter ſin Moder havde arvet Marquiſatet 
Bergen op Zoom, nu forenede alle churpfalziſke ſaavel⸗ 
ſom juͤlichſte og bergſke Lande. Da den bayerſte Mande⸗ 
ſtamme 1777 uddøde med Churfyrft Maximilian 3die 
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ſaa bleve mu og de bayerſtke Lande forenede med de pfalzi⸗ 
fEe, paa en Deel nær, der tilfaldt Oſterrig. Chur⸗ 
pfalz tragdde igjen i fin gamle Churplads, den Ste é 
Churfyrftecollegier efter den weſtphalſte Freds Beſtem⸗ 
melſer, og i fit gamle Erketruchſeßembede, hvorfor det 
aftraadde Erkeſtatmeſterembedet til Churbraunſchweig. 
Efterat Carl Theodor var dod uden Arvinger 1799, blev 
Hertug Maximilian Joſeph af Zweibruͤcken Churfyrſte. 
Om diſſe Landes videre Skjebne fee man Art. Bayern. 
Her anføres blot endnu, at der til de pfalziſte Churfyr⸗ 
ſters færdeles Rettigheder ogfåa hørte Rigsvicariatet, 
den Ret at udnævne Grever, — og — 
m. m. 

Pfalzgreve fee Colle palatinus. 

Pfeffel (Gottlieb Conrad) - født i Colmar i Elſas 
1736, blev efter fin Faders tidlige Død, opdragen af 
fin Moder, og beføgte indtil. 1750 det evangeliffe 
Gymnaſium i fin Fædreneftad. Dengang tog en Des 
flægter, Sander, fiden Superintendent og Kirkeraad i 
Kuͤnderingen ham til ſig, for at forberede ham til Aka⸗ 
demiet. I fit 15de Aar gif Pfeffel til Halle, for der at 
ſtudere Retten, iſer Statsretten. Men den forandres 
de Luft og Levemaade havde en faa. ſtadelig Indflydelſe 
paa hans af Naturen fvage Pine, at han, efter en lang⸗ 
varig Ophthalmie forlod Halle og gik til -fin Broder i 
Dresden. Her fyntes hans Pine at blive bedre, men, 
da han 1754 var vendt tilbage til fit Fedreneland, kom 
Sygdommen paa nye og endte 1757 med Synets fulde 
komne Tab. Et lykkeligt Wgteſkab, fom han indgik 
1759 og hang medfødte Munterhed og Aandsvirkſom⸗ 
bed, holdt ham ei alene oppe i denne, i fig felv faa føre 
gelige Stilling, men gave ham ogſaa Mod op Kraft til 
at ſkaffe fig en udbredt Virkekreds. Alerede i fin tidlige 
Ungdom Gavde ban forføgt fig i Poefien; nu vendte han 
i fin Eenſomheds Timer tilbage til denne Syffelfættelfe 
og digtede Sange, Fabler og Epigrammer. Da flere af 
diffe, uden hans Vidende i Aaret 1759 bleve aftrykte i et 
Strasburger Ugeſtrift, Samleren, faa beſluttede fant 
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Aaret 1760 felv at beførge en Udgave af fine Digte. 
Saa ufuldfomne end diffe Ungdomsforſog vare, faa vak⸗ 
tede dog paa den Tid Opmarkſomhed, og Pfeffel fande 
fig opmuntret til at gaae videre paa den betraadte Lobe⸗ 
bane J Aaret 1773 oprettede han med Kongen af 
Frankerigs Tilladelfe er akademiſt Opdragelſeshuus for 
den proteftantiffe Ungdom i Colmar, under Navn af 
Krigsſkole. Denne Indretning , der dannede mange 
fortræffelige Elever, opoffrede han fin hele Kraft, indtil 
Revolutionen i Frankerig gjorde Ende paa den. Siden 
anvendte han fin Tid til literaire Beſtjeftigelſer. J 
Aaret 1803 blev han Præfident for det nytoprettede 
evangeliſke Conſiſtorium i Colmar og døde 1809. Til 
de Wdmærfelfer, der viftes ham, hører, at (an alerede 
1763 blev heſſen-darmſtadſt Hofraad, 1777 Medlem 
af det helvetiſkte Selffab, 1782. Burger af Biel, 1783 
Medlem af denne Stads ftore Raad og 1788 rese 
medlem af Kunfternes Akademie i Berlin. — De Dig⸗ 
terarter, hvori Pfeffel har arbeidet, ere Fabelen og For⸗ 
tellingen, Epiſteler, Romancen, Epigrammet, det ly⸗ 
riffe Digt og Dramaet. J Almindelighed udmarke 
hans Digte fig ved fand Folelſe, naivt Vid, munter Lu— 
ne, ægte Leveviisdom og let Verſification. Lykkeligſt 
var han i Fabelen oa Fortællingen, derimod ere fans 
dramatiffe Varker, der for Størftedelen ere bearbeidede 
efter franffe Qærfer, for det mefte forglemte. Som 
Menneſke var han hoiſt agtværdig ved fit velvillige Hjer⸗ 
te, fin redelige Characteer, fin dybt følte Religioſi⸗ 
tet og fin Jevnmodighed ved alle Lykkens Omverlinger. 

Pfeffers heder et "tigt Benedictinerabbedie & 
Schweiz, i Landfogdiet Sargans, nær, ved Graubuͤnden. 
Abbeden, der fordum havde rigsfyrſtelig Værdighed, ho— 
rer nu med fine Befiddelfer til Canton Gallen, Berømt 
er det hetværende varme Bad, ſom ligger een Miil fra 
Pfeffers i en dyb Dal og Har den Eiendommelighed, at 
Vandet fun vælder ud fra Mai fil October. 

Pforr (Johan Geord), en beromt Dyrmaler, var 
født 1745 i Upfen i Nedreſachſen og traadde ſom Elev i 
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Biergverksakademiet i Reichelsdorf. Alerede form” 
Dreng tegnede ban uden videre Anviisning Heſte, og 
vakte derved faa megen Opmærffombhed, at han blev ans 
fat form Maler ved Porcelainfabrikken af Minifteren von 
Weis, Dette Slags Arbeide behagede ham dog faa 
lidet, at han efter nogle Mars Forløb vendte tilbage til 
fine Forældre,  SNen, da Malerakademiet i Caſſel aabs 
nedes 1777, vandrede han, dengang en Mand paa 32 
Aar, derhen ſom Difcivel, erholdt ved Udftilingen 1773: 
den forſte Priis og blev ved den næfte optagen fom Mede 
lem. I den derværende Gallerieinſpeetor Tiſchbein havs 
De han fundet en Ven og i hang Soſter en Veninde, ſom 
hanægtede 1784. Han nedfatte fig nu i Franffurt og | 
levede der i almindelig Agtelſe, mer han døde alerede 
1739 af en Bryſtſygdom, fom ban tidligere havde paa— 
draget fig ſom Biergmand. Pforr var en Mand af 
Natur og Sandhed, menneſtkekjerlig, tjenftfærdig, mes 
get følelfefuld eg ubøielig retſtaffen. Hans Billeder 
bære Præget af hans Characteer, Sandhed og fEjøn Na: 
fur. Gan er den tydſte Wouwermanns, udmarket ſom 
Dyrmaler og ifær uovertruffen i Fremftillingen af He⸗ 
ſten. Hans Stykker, ſom han gaven let Grund, - og 
derpaa ftrar udførte , ere malede med varm yndig Cos 
lorit og med kraftig Penſel. Virkeligheden var alleveg⸗ 
ne hang Mønfter ; han gav Gjenftandene fom han ſaae 
dem, ei ſom han fandt dem behandlede af andre Meſtre. 
Med yderfte Fliid og Reenhed fuldendte han fine Haand⸗ 
tegninger, udførte dem gjerne med -couleurt Tu, og 
Havde gandſke fruderet den Kunft, at betegne ſaadanne 
Blade ined en yndig Colorit. $ Udførelfen gif ban til 
det mindſte Detail, hvorved han dog ei glemte Bløde 
hed og Varme. Af ham ere de mefterlige Blade i Huͤ— 
nersdorfs Anviisning at afrette Campagneheſte. Til et 
Hefte af de fortrinligſte Heſteracer havde han kort for ſin 
Død forfærdiget elleve Plader. Det er ſiden udkom⸗ 
met. Desuden s— der ogſaa enkelte Blade af 
ham. 

Pforzheim, er en Stad. og Slot i Nedrebaden 
ved Warms og Nagolds Udløb i Ens. Staden beſtaaer af 
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den egentlige Stad, den gamle Stad, die Aue og brås 
zinger Forftaden og tæller s200 Indbyggere. Den er 
vigtig formedelft dens Trehandel med Holland, dens 
Korn⸗ og Viinhandel, dens K'æde-, Tøis og Strømpes 
fabrifer, dens Bijouterie og Uhrfabtiker, Lærredblege, 
Staalarbeider :c. | 

Pforzheim (de 400 Borgere fra). J hiin fryg⸗ 
telige Krig, der besyndre i Prag og efter 30 Aars For⸗ 
lob ogfaa endtes i Prag, og under hvilken Tydſtland 
gjordes til en Otken, glimre de 400 Borgere i ſtraalen⸗ 

de Berømmelfe ved deres Daad. — Hvad de 300 Spar⸗ 
tanere gjorde ved Thermopylæ under Leonidas's Anfsr⸗ 

ſel; — hvad fiden, efter dette ftore, Crempel 400 Ros 
mere efter den koldt beftemte Quintus Caæcidius's Opfors 

dring herligt fuldførte. Sicilien; det udførte ogfaa bis 
ne 400 Pforzheimer, ſom, begeiſtrede af den klart ere 
kjendte Pligt og den hoieſte Berommelſe, i det afgjørens 
de Hieblik hengave fig ſom Offre for Fedreneland og Fyr⸗ 
fte. — J det fjerde Aar af hiin ulykkelige Krig, 1621, 
da Keiſer Ferdinands Krigslykke bragte ets paa den dri⸗ 

ſtige Tanfe, muligen ganſke at kunne undertrykke Lus 
thers Lære i Tydſtland og gjøre fig felv til uindſtrenket 
Herre, da ftod igjen et nyt Forbund imod ham af fire bes 
ftemte Mænd: Georag Frederik, Markgreve af Baden 

Durlach, Hertug Chriftian af Braunſchweig, Johan Ge⸗ 
org af Brandenburg, Hertug af Jægerédotf, og den bes 
romte Grev Ernſt af Mannsfeld. Under deres forenede" 

Anftrængelfer mod Ferdinands Overmagt traf det fig, af 
Markgreve Georg Frederik af Baden med en Hær 

af 20,000 Mand der alerede havde kjempet fig træt, 
den 6te Mai 1622 ved Neckars Bredder, ved Wimpfen, 
fødte paa den ſterke og ufvæffede oſterrgiſt ſpanſte Hær. 
Der begyndte en ſtrekkelig Kamp, fom varede fra Das 
gens Komme til Solens Nedgang; meget koſtbart Blod 
var udgydet, Hertug Magnus af Wuͤrtemberg var fal⸗ 
den i Haandgemæng, og Seieren var næften vunden ved 

Georg Frederiks og den heltemodige Bernhard af Wei⸗ 

mars urokkelige Mod, da et ÆræÉÉeligt Uheld igjen udrev 
den af deres Hænder, Der var kommet Ild i Krudtvog⸗ 
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nene i Markgrevens Hær og de ſprang i Luften under en 
fFræftelig Ødelæggelfe + hans Armee. Hvo der endnu 
kunde, reddede fig ved Flugten, ſom Georg Frederik nu et 
længer var i Stand til at opholde ; med ſonderknuſt 
Hjerte reddede denne fig endeligt felv, bevæget af fine 
Folks Bønner. Men den jublende, for et PiebliÉ ſi⸗ 
den ydmygede Fjende, fulgte den ulykkelige Markgreve 
i Helene. De vare ner ved ham, da hans fvage Livvagt, 
der beſtod af 400 Borgere fra Pforzheim, faldet det 
hvide Regiment, ftillede fig imod Keiſerens hele Hær. 
J Spidfen for dem fiod den ædle Borgemeſter Deim⸗ 
ling og hans hoihjertede Medborgere Gerwig, Schober, 
Mayer, Geiger og Wilderſinn. Med urokkelig Selve 
opoffrelſe holdt de Stand, kjempede og falde, i bereg 
Fald felv frygtelige for Fienden og ubeſtikkelige mod ets 
hvert Tilbud af Naade og Wre, fom den forbaufede 
keiſerlige General Tilly to Gange gjorde dem. ” Alle, 
Mand for Mand falde for deres Fyrfte, og den Hob, der 
endnu blev ham tilbage, for Fedrenelandet. Theatrum 
Europæum fortæller, at de fpanffe Feldtoberſter ſtal 
have ſagt: „Aldrig havde vi fæftet fan faft Fod i Tydſk⸗ 
Tand, hvig vi fra vor Ankomſt havde fundet en ſaadan 
Modſtand;“ og Forfatteren lægger til: „at det hvide 
Regiment vel endnu funde have erholdt Seieren, hvis 
Rytterne havde holde Stand.” ; 

Pfuel (Ernſt v.) preus fæ Oberſt ved Generalſta⸗ 
ben, blev født i Berlin 1780, blev der opdragen i Mis 
litairakademiet, lagdeen god Grund ide mathematiffe 
Videnſkaber og i Legemsovelſer, Hvori han ſenere, ſar⸗ 
beleg i Fegten og Svommen bragte det til for Fulde 
kommenhed. Gom Officier ved Kongens Regiment i 
Potsdam, anvendte han den ivrigfte Fliid paa alle 
Krigskunſtens Gjenſtande, hvis daværende Beſkaffen— 
hed fnart blev hans hoiere ſtrebende Aand utilfredsſtil⸗ 
lende. Han bereiſte Tydſkland, Schweiz og en Deel af 
Italien og opholdt ſig tillige med ſin Ven, Henrik von 
Kleiſt i nogen Tid + Paris. Hans fortſatte, paa 
en eiendommelig Maade og for det mefte eenſomt drev⸗ 
ne Aandsarbeider, bragte ham ſnart ind i alle den hoie⸗ 
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re Dannelfes Fag og prydede den ædlefte Characteer med 
al Aands Ynde. Den ulykkelige Krig 1806, fom han 
i Bluͤchers Generalſtab, deeltog i, indtil Capitulationen 
ved Luͤbeck, gav ham en ſtorre Krigserfaring, og gjorde 
Fedrenelandets Uheld til den eneſte Gjenſtand for hans 
Tragten og Eftertanke. Efter er længere Ophold i 
Dresden, traadde han 1809 fom Cavitain i øfterrige 
Tjenefte og kom efrer Freden i Garnifon i Prag … Her 
fandt han i Friherre v. Steins og Andres Omgang nye 
Naring for de manafoldige Tanker, ſom den politiſke 
Verden dengang vafte, Han var ogſaa virkſom og 
nyttig paa meer end een Maade. " En ftor Svommean—⸗ 
ſtalt, nærmeft beſtemt for Militære, blev oprettet under 
hans Medbjelp og af ham oplivet ved den fortræffeligfte 
Styrelſe. Da man vilde oprette en lignende Svømme: 
anftalt i Wien, blev han med værdig CErfjendelfe af 
hans Fortjenefte, forfipttet derhen i Generalſtaben. Dog 
vendte han, efter Krigens Udbrud mod Rusland 1812, 
tilbage til Prag, og føgte derpaa igjennem Danmark og 
Sverrig at komme til Rusland. Det lykkedes ham at 
undgaae de Franſtkes ivrige Forfolgelſer Berlin, Hams 
burg og Helſingser, hvor han alerede havde beſluttet af 
ſvomme igjennem Sundet. Fra Petersburg, hvor han 
gif i rusſiſt Tjenefte, ilede han ſtrax til Armeen, ſom 
han fandt i Kaluga. Som MPienvidne har han beſkre⸗ 
vet den franſke Armees faa hoiſt mærfværdige Tilbage— 
tog og Undergang i et lille Skrift, der er overſat i alle 
Sprog og udbredet i utallige Oplag. Han ledfagede 
fiden fra Berlin General Tettenborn paa hang Tog til 
Hamburg og blev i den følgende Deel af Krigen hos dens 
ne fom Chef for hang Generalſtab. Hans her udvifte 
Virkſomhed og Duelighed er alerede offentligt roeft. 
J alle Fægtninger, ifær i den heldige Træfning ved Goͤr— 
de, udvifte han den foldblodigfte perſonlige Tavperhed. 
Efterat Feldttoget i Frankerig, hvorved han ftedfe gjorde 
de væfentligfte Tjenefter, var endt, traadde han fom 
Oberſt igjen i den preusfiffe Generalfab. J denne 
Egenſkab var han i Feldttoget 1875 hos Bluͤcher, der 
perfonligt gjorde meget af ham; tilligemed Generalerne 
Gneiſenau og Grollmann erhvervede Pfuel fig den hoje 
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Fortjeneſte, uryſtet af Uheldstilfeldene i Slaget ved 
Liguy at være ſerdeles medvirkſom til det heldige Ude 
fald af Slaget ved Belle⸗Alliance. Efter Indmarſchen 
i Paris blev Pfuel udnævnt til den hæderfulde og vigtige 
Soft at være Commandant i Paris. Med hvilfen 
Klogſkab, Maadehold og Retfærdighed han. foreftod 
denne vigtige Poſt i fire Maaneder, erkjendtes endog 
med Tak af de Franſke, ſom jan dog ofte maatte behande 
le med Strenghed. Hans Characteers Retſkafſenhed 
og Vardighed bød felv den forbittrede Fiende Age 
telſe. 

Pfyfer (Ludvig) Ridder sg General-Lieutenant 
franſk Tienefte, . og Opfinder af det i ophøjet Arbeid for⸗ 
færdigede Kort over Schweitz, blev født i Luzern 1715. 
Han traadde tidligt i franff Krigstjenefte, blev 1733 
Capitain og Ridder af St, Ludvigsordenen og ti Aar efs 
ter Marechal de camp. Han bivaanede Feldttogene fra 
1734 til 1747 og var 1744 medi Beleiringerne for 
Menin og Kreiburg og i Fægtningerne ved Raucoux og | 
Laufeld. Hans Fadreneſtad udnævnte ham til Medlem 
af det (tore Raad og 1752 til Medlem af det indre. I 
Aaret 1763 blev han Chef for et Regiment, men ned» 
lagde Commandoen over famme 1768, dog blev han ét 
franſk Tjenefte og døde 1802. Gom Militair udmar⸗ 
fede han fin ved Kundſtaber og perſonlig Tapperhed; 
men i Kunſtverdenen har han erhvervet fig. et varigt 
Minde ſom Opfinder af den i ophøjet Arbeid i Vor mo⸗ 
delferede topographiſke Afbildning af en Deel af det ins 
dre Schweiz, hvilken uftridigt er det fuldkomneſte Lands 
fort over dette Land. Dens geometriffe Nøiagtighed é 
alle Klippernes og Bjergenes Former, dens Troffab 
felv ved de mindre Fodſtier, Hytter og Kors og den overs 
ordentlige Sandhed i Naturens Efterligning fortjene 
Beundring. Reiſende, fom fra Luzern,” hvor dette 
Kunſtprodukt endnu fan fees, ville bereiſe Alperne og 
det Indre af Schweiz, kunne i Forveien, paa dette Vark, 
lære at fjende hver Fodftie, hver Naturmarkvardighed, 
fom de have at iagttage. Alerede det flyntige Syn af 
ſamme ſtaffer en egen Nydelſe. Verden ſtylder Pfyfer 



Pha 519 

ei alene Berommelſen for den førffe Tanke om en ſaadan 
Naturefterligning, men ogfaa for hans utrolige Flid 
ved ſammes rigtige Udforelſe. 

Phaẽton, en Søn af Helios og Clymene og Bro⸗ 
der til Heliaderne. Paa fin Moders Tilſkyndelſe (faa 
fortæller Fabelen) bad han Helios, der havde lovet ham 
den ubetingede Opfyldelfe af et Løfte, at han engang 
maatte ſtyre Solens Vogn. Men neppe haude han bes 
fteget den, før Solheſtene, der foragtede Styreren, 
forlode Deres. Bane og antændte Alt. Wthiopierne til 
Venſtre bleve forte af Solens Nerhed, og, da Vognen 
endog foer til Høire hen over Jorden, flyngede Zeus med 
fin Torden Phaeton ned i Eridanus. Der fandt hans 
Søftre ham afſjelet og førgede over ham (See Heli⸗ 
aderne). 

Phalanx kaldtes hos Grakerne et Troppecorps 
paa 4, 8 og 16000 Wand, hvilfer bevæbnet med lange 
Spyd og ordnet i en Fiirkant, almindeligt gjorde Udflas 
get i Kampen ved dets Angrebs Heftighed. Det beſtod 
i Forſtningen af 4000 Mand, men blev ſiden fordobs 
let og gjort firedobbelt. Phalanxens Fordobling ſteedte 
ved Philip af Macedonen, hvorfor man ogſaa har kaldt 
den den macedoniffe. Sadvanligt ſtode Phalangiterne 
16 Mand hoit; de bagerſte Rekker, der med deres Spyd ei 
kunde naae Fienden, lagde Spydene paa deres Formands 
Skuldre og dannede derved en Muur imod Fiendens 
Kaftevaaben. Denne Phalanr var længe berømt i den 
gamle Krigshiſtorie, ſom næften uovervindelig. 

Phalaris, Tyran i Agrigent paa Sicilien, gjorde 
fit Navn i Oidtiden berømt ved fine Gruſomheder. Han 
var født i Aſtypalea paa Creta, blev forviift derfra fors 
medelſt fine pofitiffe Intriguer, kom til Sicilien og vids 
fte her 571 f. Chr. at demægtige fig Herredommet i A⸗ 
grigent. Som de flefte Ufurpatorer føgte han at holde 
fig i den erhvervede Magt ved Haardhed og Strenghed. 
Det meeft ubørte Exempel paa hans Gruſomhed var 
Straffen i Kobbertyren. Denne Tyr, ſom Atheneren 
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Perillus havde forfærdiget, var huul og kunde modtage . 
Forbryderen i fin Bug. Derpaa blev den gjort gloende 
og den Indfluttede faaledes langſomt pinet til Døden. 
Den Ulykkeliges Jammerſkrig efterlignede ved en 
funfig Mechanismus en Tyrs Brol. Phalaris ſtal af 
et Slags tyranniſt Retfærdighed førft have henrettet Tyr 
rens Opfinder pan denne Maade. Efter omtrent 16. 
Aars Regjering omkom Phalaris i en Folfeopftand. 
De Breve. man far under hang Navn ere uægte, ſom 
Bentley uten Modfigelfe har beviiſt imod Boyſe. Den 
nyeſte Udgave af ſamme er af Valkenaer, Groͤnningen 

1777: 4% | 

Phalæner, Natſommerfugle, Natfugle, fee 
Sommerfugle. 

Phantaſie. Phantaſtiſt. Fordum pleiede man 
i Sjelelæren at bruge Ordene Phantafie og Indbild⸗ 
ningskraft næften ſom eensbetydende, fiaefom man ends 
nu næften dagligt forverler dem i almindelig Tale. 
Ved Pſychologiens Fremſkridt i den nyere Tid har man 
begynde nøiere at ſtjelne imellem de forfEjellige Former 
eller Forhold, i hvilke Indbildningskraften vifer fig (See 
Art. Indbildningskraft). Man falder nemlig denne, 
for faavidt den foreftiller fig det Givne, Nærværende eller 
Fraværende, Indbildningskraft (imaginatio) i ind⸗ 
ſtrenket Forſtand iſidſte Tilfælde ifær reproductiv (eller 
dannende) Indbildningskraft. Den productive(frem⸗ 
bringende, ſtabende) kalde vi Phantaſie. Men Phan⸗ 
taſiens Skaben er ingen oprindelig Skaben i den Betyd⸗ 
ning, at den ffulde kunne frembringe etStof, der ei fandtes 
i Naturen, eller i dens Damelſer overfpringe eller forne⸗ 
dre Naturens fandfelige Grundformer og Livets Grund⸗ 
forhold. Phantaſien er derfor ogfaan afhængig af den 
udvortes og indvortes Sandſes Virkſomhed; thi den for 
reftiller fedfe der Synlige, Hgrelige 16. og det indvortes 
Livs Forandringer, Den fødte Blinde fan derfor ved 
fin Phantaſie ei foreftille fig farvede Skikkelſer, den føde 
te Dave ingen Tonefammenfætninger. Danne vi os og 
en Phantaſieverden ſaa ffjøn og mangfoldig, ſom den ef 
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findes nogetſteds i Naturen, faa vil dog det Sandfelige 
i ſamme ftedfe gaae ud paa Farver og Toner, det Aan⸗ 
defige paa vor Sjels indvortes Forandringer og vore 
Forhold til Verden, Meget rigtigt figer derfor Kan€ £ 
ſin Anthropologie: For et fornuftigt Vaſen kunne vi ei 
tænfe os nogen anden Form ſom paſſende end Mennes 
ſtets. Derfor ajør Billedhuggeren og Maleren altid, 
naar han vil foreftille en Engel eller. Gud, et Menneſke. 
Enhver anden Figur ſynes ham at indeholde Dele, der, 
efter hans. Idee, ei lade fig forene med et fornuftigt 
Væfens Bygning (form Kloer, Vinger, Horn ꝛc); 
Storrelſen derimod kan han digte ſom han vil. Lige— 
ledes blive vi og ftaaende ved den almindelige Typus 
for voriPlantes og Dyreverden, naar vi ville oplive cg 
befolke vor Digtnings felvffabte Verden. Den legemlig 
ge og aandelige Naturs Stoffe og Grundformer gives 

folgeligt Phantaſien af Naturen; den vælter Phanta—⸗ 
fien i dens Virken. Den productive Indbildningskraft 

- holder fig nærmere til Erfaringen; Phantaſien hæver fig 
ogſaa over Erfaringen. Den yttrer fig nemlig 1) ſom 
Combinationsevne, da den forbinder givne Former, 

… meer! ellev mindre vilkaarligt eller originelt til. nye Bil⸗ 
leder, hvilke ingen Erfaringsgjenſtand gandſte ligner. 
Den virker nemligt uvilkaarligt, naar man mere liden— 
de er overladt til: Tankerne, og Foreftillingerne, efter 
SYdecafforiationens Naturlove, ligeſom af fig felv forenes. 
En faadan Tilftand er Drømmen (hvor dog Indbild⸗ 
ningskraften ogfaa yttrer ſig reproductiv) og den ved 
ftærfe Drikke bevirkede Ruus, den Feberſyges ſaakaldte 
Phantaſeren, den Vaagendes Drømmerier, der faa 
uindffrænfet overlader ſig til ſin Phantaſie, at Gan kun 
hænger efter fine Indbildninger og overforer dem paa 
virkelige Erfaringer. JI de ſidſte Tilfælde ophæves dog 
ei al Vilkaarlighed og al Selpbevidſthed, ſom ved 
Aandsſygdomme i hoiere Grader eller i en ſterk Ruus, 
ved hvilken Indbildningskraftens uindſtrenkede Herre— 
Dom og den indbildte og virkelige Verdens Forverling 
finder Sted. Med Vilkaarlighed og Bevidſthed yttrer 
Phantaſien ſig derimod, naar den bet et beſtemt 

* 
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Maal forbinder Foreſtillinger tilnye Sammenfætninger 
(ſom ved Opfindelſen af ſaadanne Gjenftande, der høre 
til de ſaakaldte nyttige Kunſter f. Cr. viſſe Maſkiner), 
eller uden at have et ſaadant Maal ligeſom overlader fig 
tilen højere Mands Indſkydelſer og efter diffe banner et 
befEusligt Hele. Hiſt beherſkes den endnu af Forſtanden 
(Diemedenes Evne); her virfer den herfende i Aands— 
krefternes Chor, og nævnes i fortrinligt Henſyn til 
Poeſie og Digteevne (fee. d. Art.). Men den er og 
2) Grundbeffuelfernes Cvne (Tidens, Rummets, For⸗ 
mens, Varighedens, Gradens, Tallets 2c.), hvilfe Fo⸗ 
reſtillinger ei gives os ved Erfaring; derfor kaldes de 
ogſaa rene Beſtuelſer, og Indbildningskraften heder, 
for ſaavidt den er ſammes Kilde, tranſcendental. 
Uden diſſe Befkuelſer vare Phantaſiens Combinationer 
umulige, hvorfor den i egentlig Forſtand er productiv. 
Vi blive endnu et Oieblik ſtagende ved det Slags Phan⸗ 
taſie, ſom fortrinsviis fører dette Navn, for noiere at 
lære at kjende dens Virken. Phantaſien forbinder fig 
figiere med de givne Gjenſtande, naar den forſtorrer, 
formindſker eller gjentager dem i Foreftillingen. Her—⸗ 
af fan man forÉlare fig, hvorfor Menneſtker af ftor Ind⸗ 
bildningskraft ofte ere tilbsielige til overdrevne Løgne, 
der tit ere uvilkaarlige; ligefom og, hvorledes Phanta⸗ 
fien, vakt ved Tilbøielighed eller Modbydelighed (f. Er. 
Misundelſe), med eller uden Henſigt formindſker viſſe 
Gijenſtande. Som Spil af Indbildningskraften, ſiger 
derfor Kant, fan man ogſaa regne uſtyldige Løgne, ſom 
altid forefomme hos Børn, hos voxne, forreften gods 
modige Menneffer nu og da, undertiden næften ſom Ar⸗ 
veſygdom, da Begivenheder og foregivne Eventyr undet 
Fortællingen, voxende fom en nedrullende Sneelavine, 
udgaane af Indbildningskraften, uden at Fortælleren 
har nogen anden Fordeel deraf end den-at gjøre fig inte⸗ 
reffant, fom Ridder John Falftaff hos Shakſpeare, der 
af to Mænd i Kruentimmerflæder gjør fem Perſoner, 
før han ender fin Fortælling. Phantaſien fjerner fig 
mere fra Sandſebeſkuelſen, naar den enten ſammenfoi⸗ 
er Gſenſtandene felv, efter deres Dele, i en anden Orden, 
eller naar den opfatter Delene af forſtjellige Gjenſtande 
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i eet Billede og ombytter deres Egenſtaber og Forhold. 
Denne Virken beſtemmes a) blot ved Ideeaſſociationens 
Love (ved Loven for Tidsfolgen, for Samtidigheden, 
for Foreftillingernes Lighed og SlægtfEab, ſaavelſom des 
ves Henſyn til der individuelle Subject), og ſaaledes 
virker Phantaſien for det Mefte'i den Sovendes ſaavel⸗ 
ſom VWaagendes Drømme. Sjelen leger: med de ved 
Sandſeverdenen foranledigede Beſkuelſer, ubefymret om . 
deres Gjenſtande — derfor falder man denne PhantafiZ 
ens Virken en Leeg med Billeder, men, jo mere levende 
Phantaſien udfafter fine Billeder, og jo mere Bevidſt⸗ 
heden om den virkelige Verden og det egne Jeg mangler, 
fom i Drømme og hos det i fine Tanker gandſke fordyber 
de Menneffe, defto lettete gaae de i Steder for de virke— 
lige Gjenftande, og man troer ogſaa udvortes at fee det 
Indbildte. J Drømme er enhver undakaſtet dette 
Bedrag, fordi denne Tilſtand ei tillader Sammenlig— 
ning mellem de beffuede Billeder og Gjenftandene; men 
hvo, der uden Ruusdrommer faaledes vaagen, at han hols 
der fin Sjels Billeder for virkelige Ting og behandler 
diſſe efter fine Indbildninger, vifer derved en Forſtanden 
overvejende Phantaſie og kaldes derfor Phantaſt. 
Den fande Digter er ei dette, thi med al Troe paa fine 
Phantaſieprodukters poetiſte Realitet, beholder han dog 
ſtedſe Bevidſtheden om deres Forſktjellighed fra de virke— 
lige Sjenftande.… Imidlertid forudfætter dog ogfaa dets 
te en overvejende Grad af Phantaſie, men man pleier 
i det daglige Liv fun at tillægge den Navn af Phantaſt, 
der bringer fine Indbildninger ind i de virkelige Gjen⸗ 
ſtande, det vil fige, forftørver dem i Aanden, udpynter 
dem, ſtiller dem ide Forhold, han finder for godt og 
behandler Foreftilfingerne efter dette Indbildte, foret 
fagt, er Menneffe af meget pirrelig Phantaſie. Sags 
ledes er manget Mennefte ofte fun Phantaſt el⸗ 
ler phantaſtiſt med Henſyn til nogle Gjenſtande, der 
paa en eller anden Maade intereffere ham, og Dige 
teren har i ſit Liv for Størftedelen en Tilbøiefige 
hed til at være det. Men een Ting ffjelner fornemmer 
ligt Digteren, fom Digter, fra den — Phanta⸗ 

i | [2 
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ſten og den Aandsforrykte, nemlig hans Frembringel⸗ 
ſers ideale Betydning, Klarhed, Eenhed og Originalitet, 
hvilke b) ei kunne forklares af den blotte Lov for Tanke⸗ 
forbindelfen. Det er den iriig BefFuelfe dannede Aand, 
ſom, greben af den Idee, den har fundet i fia felv, gjør > 
ſamme ſelvvirkſom til fine Frembringelſers Princip eller 
Middelpunkt, hvormed det EnÉelte let og organiſt fore⸗ 
ner ſig. Hvoraf kommer det da, at man desuagtet falder 
nogle Kunſtverker, fornemmeligt Digtninger phantaftis 
fre? J Almindelighed falder man det phantaſtiſt overs 
hovedet ſom <ilbører Phantaſien, forfynder en herſten⸗ 
de Phantaſie, paffer mere for en Phantaſieverden end 
for Virkeligheden (f. E. en phantaſtiſt Klædning, der ei 
vil paffe fil den fædvanlige Verden), Men er -dette 
Meningen, naar man taler om phantaſtiſte Digte 
ninger, Fortallinger ꝛc. Leger et enhver Poeſie i 
Phantaſiens Rige og frembringes ved Hjelp af den? 
Viſt nok. Men Phantafien ftiffer meer eller mine 
dre frem i Stoffet og Behandlingen; derfor hører 
man faa ofte tale om et phantaſtiſt Stof, en 
phantaſtiſt Behandling og falder et ſaadant Produkt 
felv fortrinsviis phantaſtiſt. Det Antike f. Er er mindre 
phantaſtiſt end det Romantiſke; til Begrebet om det 
Romantiſke felv er det Phantaſtiſtes Særfjende væfents 
ligt; Dantes, Arioſtos og Taffos Digte ere det i het 
Grad. - Videre er en Nations, f. Cr. den ſpanſtes, mes 
re phantaftiffe end en anden Nations, f. Er. den engel⸗ 
ſtes, fordi Phantaſien hos nogle Nationer er hedere åg 
derfor mere fremſtikkende. Viſſe Digtearter og Kunſt⸗ 
værfer ere phantaftiffe i Følge deres Veſen f. Er. vens 
tyret, Arabeſten. Ja der gives Digtninger og Ton⸗ 
ſiykker, ſom man, formedelft den frie, ubundne Gang, 
Phantaſien fager i dem, felv falder Phantaſier, f. Er. 
Sean Pauls Phantafie i Nytaarsnatten, thi Kunſtens 
omfattende Rige tilftaaer enhver Kraft, der udgaaer fra 
den poetiſte Aand, dens frie Yttring og dens Gebeet, og⸗ 
faa Geniuſſens Lune tør vife fig i famme, men fun ſom 
Lune af en Genius, der felv i det meeſt driftige og frie 
Sving, utvungent og af egen Drift, iagttager Loven for 
Tyngden og for al Form. Et ſaadant Vark har derfor 
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iſer den Egenſtab, at det lader ſtue dybt ind i den muſikal⸗ 
ſte Kunſtners Individualitet. En findrig Kritiker figer 
derfor om den muſikalſte Phantaſie; naar Phantaſien 
er den af fig felv ſtabende Genius's egentlige Culminati—⸗ 
onspunkt, ſom fer tegner fit eget Sjelsmalerie, og gjør 
Kunſtens Form blot tilat et Reflecteerſpeil af fit Indre, 
af hvilket Fylden træder frem i Klarhed: faa maa et 
ſaadant VWærf være Kunſtvennen faa meget kſarere, jo 
renere Skaberens Genius felv, uden fremmed HAjelp og 
uden nogen opgiven Forms Tvang, fan fremftille fig i 
ſamme. Phantaſien er Kunſtnerens Monolog, hvori 
han reent yttrer det Egne, Selvfolte, medens han kun 
Tan holde fig Dialogiſerende til.de givne Former, til 
Oratorium, til Operaen ꝛc., det vil fige fun fan give 
det, ſom de givne Former foranledige, Naar han, bes 
grændfet ved antagne Kunſtformer, meer eller mindre 
nødes til fun ſtedſe at tale efter diffe, paa denne Maade 
blande fig med noget Fremmed og optage det Fremmede i 
fin Skabning; faa ere derimod i den frie Phantaſie alle 
Lænfer brudte, og Kunſtnerens Genius er igjen nedfat i 
fin oprindelige Ret (ældre end Formerne), ſom Sfaber, 
ſom Herſker i Tonernes Rige, Benyttede enhver Kunſt⸗ 
ner dette Vink, eller rigtigere, vænnede de fleſte Kunſt⸗ 
neres Genius fig mindre til Formerne og forftode fig paa 
deres egen Aandsemancipation i Frihedens Rige: faa blev 
hver Phantafie, forudfat, at Kunſtneren virkeligt var 
gen af de ſelvſkabende og et efterlignende, en fand 
Seloſkildring og det klareſte Blik i hans fabende In⸗ 
dre, hvoraf man ligeſom kunde beſtue hans Tragten og 
Virken og fnige ſig ind hans Tankeverkſted. En ſaa⸗ 
dan Phantaſie er den beromte af Beethoven med hele 
Orcheſterets Accompagnement og med fluttende Chot; 
ligeſaa kraftig i dens Udførelfe; ſom nye og original i 
dens Opfindelſe. — Saaledes virker nu Phantaſien med 
dens Tryllekraft, lige ſaavel den uregelmæsfige Drøm 
fom i Geniuſſens kunſtrige Labyrinther, den pryder og 
forffjønner den Aandsſundes Liv ved Kunſt og høit Ide— 
al, ligeſom den gjør det tilen Kilde til mangfoldig Clens 
bighed for den Aandsſvage, da den vakker overſpendte 
Duffer og uopnaaelige Fordringer til Livet, Den hæver 

e 
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til Himlen, den nedftøder i Laſtens Afgrund, hvor den 
tjener den lave Sandſelighed; den er Broen fra Jorden 
til Himmelen, den farvede Regnbue, hvorpaa Guderne 
ſtride ned til det menneffelige Liv; og ſtjont ſynger 
Arndt om den (i hans Digte S. 86). 

Vom Himmel komm' id, 
Zur Erde flieg Ich, 
Bringe ter Erde die Sterne, 
Dem Himmel die Blumen; 
Bin die Gemeinſchaft 
Des hoben Olympus 
Und des gruͤnen Gefilds 26.7). 

Det er forunderligt at vi ei træffe Phantaſien 
Blandet Græferneg og Romernes mythiſte Perſonificatio⸗ 
mer, thi Phantaſus er, efter Ovids Forvandlinger 
fun en Søn af Somnus eller Sovnguden, og blot den, 
der vifer eller fremftiller livløfe Ting. Enhver kan let 
indfee, hvor langt denn? Foreftiling ev fra det ovenan⸗ 
førte Begreb om Phantaſien. 

Phantasmagorie er den Kunſt, at lade Skin⸗ 
billeder f. Er, menneſkelige Skikkelſer viſe fig ved ſtuf⸗ 
fende Midler (f. Cr. Huulſpeile). 

Phantasmer, Syner, (af det græffe purvw, jeg 
viſer mig) ere Billeder fom uden nogen udvortes Gjen⸗ 
ſtand, blot ved Imaginationen, foreftilles Sjelen faa les 
vende, at den troer, at fee dem uden for ſig. Sjelen 
erholder Foreftillingen om Yderverdenen ved de udvortes 
Sandſer. Da Sjelen, i det jordiſke Liv, er paa der ins 
derligfte forbunden med Nerveſyſtemett og ſammes Cen⸗ 
tralpunkt Hjernen, og denne er vor Sjels egentlige Lege⸗ 
me, faa følger deraf, af Hjernens organiffe Forandrins 

*2) Fra Himlen kommer Jeg, til Jorden flyver 
Jeg, bringer Sorden Stjernerne, Himlen 
Blomſterne; Jeg er FælledsÆabet mellem det > 
hoie Olympus og de grønne Marker 26. 
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ger og Forretninger har Indflydelſe paa Sjelen, lige⸗ 
fom dennes aandelige Virkſomhed paa Hjernens orga⸗ 
niffe Virkſomhed eller Function. Cen af Sjelens Virs 
kemaader er, at modtage Foreftillinger af Yderverdenens 
Gjenftande og forene famme i Billeder, der fvare til de 
udvortes Gjenſtande. Stof til denne Virkſomhed erhol⸗ 
der den ved Beſtuelſer, ved den Deel af Nerveſyſtemet, 
der er vendt mod Yderverdenen, nemlig Sandſerne (fee 
denne Art.) for at modtage Indtryk af udvortes ØGjens 

ſtande. Ved Sandferne maa følgeligen en vig beſtemt 
Virkſomhed vakkes i Hjernen, hvilken Virkſomhed giver 
Sjelen Foreftillinger om de udvortes Gjenſtande, der for⸗ 
binde fig til et Sillede af ſamme, hvilfet fvarer til de 
udvortes Øjenftande. Dette falder man Beſkuelſer, 
Anſkuelſer. Men Sjelen fan ogſaa erholde Foreftillins 
ger, der nærmeft ei hidrøre fra nogen udvortes Gjen⸗ 
ſtand, da den enten egenmægtigt tilbagekalder alerede 
havte Foreftillinger og forener dem til Billeder, eller 
der ved vakt Nervevirkſomhed i Hjernen fremkommer 
vitkſomme Sevægelfer, der vakke viſſe Foreſtillinger og 
Billeder i Sjelen- Dette er Sjelens Imagination 
eller Indbildningskraft, Evnen til Foreſtillingernes inds 
vortes Dannelſe. Herved væffes den organiffe Virk— 
ſomhed i Hjernen, men ei faa ſterkt ſom af Sandſeind⸗ 
trykkene, hvorfor Imaginationens Billeder i Normaltil⸗ 
ſtand altid ere fvagere end Beſkuelſerne, hvorfor og Sje⸗ 
lens indvortes Sands, der foraarfager Bevidſtheden, 
ſtedſe foreſtiller Sjelen Phantaſiens Billeder, ſom inds 
vortes opfomne Billeder, uden udvortes Object. Lige⸗ 
fom altſaa Beſtuelſerne ere afhængige af de udvortes 
Sandſer, faa er Imaginationen bundet til viſſe Love 
for Hjernens indvortes Virkſomhed, og, efterfom denne 
vekkes vilkaarligt af Sjelen eller uvilkaarligt ved Nerves 
virkſomhedens Vakkelſe, opkomme indvortes Billeder 
uden udvortes Object. Herfra hidrorer ogſaa Rakker 
af Billeder, da en Hiernevirkſomhed efter viſſe Love 
fremkalder en anden og folgeligen et Billede ſtedſe et an⸗ 
det beflægtet, hvilket Ideeforbindelſens Love beſtemme. 
J Legemets ſunde Tilſtand og ved Aandens regelmasſige 
Virkſomhed, naae Phantaſiens Billeder vel ei den Grad 
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af Styrke og Tydelighed, at Sjelen kunde forverle dem 
med Beſkuelſer, men den er ſig ſtedſe Forſtjellen imellem 
ſamme bevidſt. Kunſi Sovne, hvor de udvortes Sande 
ſers Paavirkning ophører, tiltage Phantaſiens Billeder 
faaledes i Styrke og Tydelighed, af de, felv i fund Til⸗ 
ſtand, ſynes virfeligt at fremfomme af Gjenſtande uden 
for og og kaldes da Drømme. Men ved Legemets fygelige 
Tilſtand eller ved Aandens uordentlige Virkſomhed, 
funne, felv i vaagen Tilftand, Phantaſiens Billeder 
blive faa levende,” at de erholde Beſtuelſers Styrke, og 
ſynes aft foreftille en virfelig Gjenſtand, faa af de ved 
Bevidſtheden vanſkeligt, og, naar denne er forſtyrret, 
aldeles ikke kunne ſtjelnes fra hine. Diſſe Phantaſiens 
Billeder er det, man falder Phantasmer eller Syner. 
De ere deels vafte vilkaarligt, deels fremkomme de uden 
Sjelens Billie, Sjelen fan, ved uordentlig Virkſom⸗ 
hed eller ved at henvende al Kraft paa Imaginationen, 
forhøie denne ſaaledes, at den virkeligt troer at ſee en 
Gienſtand uden for fig, ſom eier til. Lidenſkaber, Af⸗ 
fecter og anſtrenget Sjelsvirkſomhed kunne ligeledes 
fætte den i en ſaadan ophidſet Tilſtand. Saaledes har 
man Exempel paa, at et Menneſtke, efter en meget uros 
lig Dag, om Aftenen, efterat være gaaet til Sengs, 
har feet Anfigtet af et Menneſke ved Siden af fig 
paa fin Hovedpude, bhvilfet Anſigt undertiden lignes 
de et bekjendt Anſigt, undertiden ikke, efterhaanden blev 
blegere og endeligt forfvandt; og dette ſaages med fulde 
kommen Bevidſthed og tydeligt. Man har den troværdige 
Fortælling om en gammelAſtronom, at fan, efter hele Da⸗ 
gen indtil ud paa Natten, med vedholdende Anſtrengelſe 
at have ſyſſelſat fig med et døde Legemes Seciren, faaeen 
virkelig: Skikkelſe fidde paa en Stol. Perſoner, der 
med ſtor Længfel og Anſtrengelſe af Phantafien havde 

tenkt vaa en fraværende Ven eller Eller, have pludfes 
ligt feet denne for fig i virkelig Skikkelſe. Hallet for” 
fæller i fin Phyſiologie, at Cardanus i vaagen Tilftand, 
ſaae Alt, hvad han onſtede at fee, dog ſtege Billederne 
op og ned for hans Mine. Plenk fortæller (om Hinenes 
Sygdomme), at Balſalva fjendte en Mand, det flere 
Gange havde feet fFjønt prydede Palladfer for fig, En 
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Perſon, der gif omfring mellem "Ruinerne af et gam⸗ 
mel! Klofter, og engang meget iøvrigt onſkede at ſee en 
Nonne, ſaae virkeligt med er een ſtaae for fig i fuld Or— 
nat (Reil uͤber die Fieber). Ved gjentagen Sædvane 
opftåaer hos mange Perſoner en Færdighed i, deels vil⸗ 
kaarligt at fremkalde flige Phantasmer, deels kommer 
Phantaſien i en faa ſygelig forhsiet Tilſtand, at de of⸗ 
te forekommme, felv uden vilkaarligt at være fremkaldte, 
faa at flige Perſoner blive tilbsielige til at holde dem for 

. virÉeiigterifterende, forSyner af Fraværende eller Døde, 
for Mander, for virkeligt ſkeedte eller tilkommende Begi— 
venheder elfer dog for Varsler for faadanne. Saaledes 
troede Taſſo i de fidfte Aar af fit Liv, at en Skikkelſe, 
der oftere vifte fig for ham, var en Aand. En Ven af 
ham, Ridder Manſo, føgte at bevife ham, at dette 
Syn blot vår et Bedrag af hans Phantaſie; men Tas⸗ 
fo Gad ham at bivaane en ſaadan Sammenkomſt for at 
overbeviſe fig om Sandheden.  Manfo fom, og midt uns 
der Samtalen med ham faſtede Taſſo med Cet fit Blik paa 
et Vindue, blev ubevægelig og nævnte den formeente 
Aand ved Navn. Øer er den venFabelige Aand, ſagde 
han til Manfo, der vil underholde fig med miq; giv 
Agt og overbeviis dig om, at alt, hvad Jeg har fagt, er 
Sandhed. Manſo ſaae og hørte Intet, men Taffo tals 
te meget ivrigt med Manden, forelagde den Sporgs— 
maal og fvarede den. Endelige tog Manden Afſkeed og 
endte ſaaledes Samtalen. (Reils Fieberlehre 4r B.). 
Slige Phantasmer kunne dog ogſaa fremkomme blot af 
legemlige Aarſager uden Sinds Exaltation, hvorved Men⸗ 
neſket har fin fuldkomne Eftertanke og Bevidſtheden om, 
at Billederne ere uden virkeligt Object. Saaledes fortæller 
Bonnet (analytiſche Verſuche uͤber die Seelenkraͤfte, 
Bremen) analytiſke Forſog over Sjelefræfterne, om ſin 
Bedſtefader, en Mand af iøvrigt fuldfommen Sundhed, 
Oprigtighed og god Dommekraft, at han gandfÉe vaagen, 
uden at have havt det mindſte udvortes Indtryk, nu og > 

1 Da fane Figurer af Mands og O,vindesperfoner, Fugle, 
WVogne, Bygninger ꝛc. Han fane difjej Figurer gjøre ads 

ſtillige Bevægelfer, nærme fig, fjerne fig, blive ftørre 
eller mindre, forfvinde og igjen omme frem, Bygnin⸗ 

& 
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ger hævede fig før hang Pine og han. ſaae alle de Dele, 
der hørte til deres udvortes Anlæg. Undertiden foran⸗ 
dredes, fom det forekom ham, alle Tapeterne i hang 
Varelſer, oa hans fyntes at de vare bedekkede med Mas 
lerier af forſtjellige Landſkaber. Diſſe og endnu manges 
flags Skikkelſer og Malerier vifte fig for ham i den ftørs 
ſte Fuldkommenhed, og de gjorde et faa levende Indtryk 
paa ham, ſom om Gjenſtandene virkeligt havde været til⸗ 
ſtede, men Perſonerne, fom vifte fig, talede dog ikke. 
Han vidſte igvrigt ret godt, at diſſe Skikkelſer vare uden 
udvortes Gjenſtande og ſtjelnede dem rigtigt fra Virke⸗— 
ligheden. Lignende Jagttagelfer gjorde Nicolai (fee d. 
Art.) med ſig felv. Han var alerede fygelig, mismos 
digt ſtemt ved adffillige ubehagelige Tildragelfer og havs 
de dertil forfømt fin |ædvanlige Aareladning og Blod— 
iglers Paafærning. Da adffillige Tilfælde i Febr. 179 £ 
havde fat ham i én ubehagelig Sindsftemning, ſtod plud⸗ 
feligt en afdød Perſons Stiffelfe for ham, … Endnu 
ſamme Dag viſte fig flere vandrende Skikkelſer. De 
følgende Dage faae han den Afdødes Skikkelſe ei mere; 
derimod fremkom mange andre befjendte, dog meeſt ubes 
fjendte Perfoner. De bekſendte vare for det meſte leven⸗ 
de, men langt borte boende Perſoner. Diſſe Syner kom 
uden Nicolais Villie, og han var med den ſtorſte Anftræns 
gelſe ei iſtand til, vilkaarligt at fremkalde Billeder af dens 
ne eller hiin Perſon; de vifte fig om Dagen og om Natten, 
mindre i fremmede Huſe, fjelden paa aaben Gade. Un⸗ 
dertiden forfvandt de, naar han luftede Hinene, men 
vare der i ſamme Skikkelſe, naar han igjen aabnede 
OHinene; men undertiden forfvandt de ikke, naar han 
iukkede Hinene. For det mefte var det mennefelige 
Skikkelſer af begge Kisn, ſom undertiden ſyntes at has 
ve Forreeninget med hverandre, men før det mefte gik 
omkring imellem hverandre uden nogen Forretning. Ene 
gang faae han ogfaa en Perfon til Heft, Hunde og Fuge 
le, Figurerne vifte fig i Legeméftørrelfe med Klæder 
af forfjellige Farver, ligeſom og de ubedæffede Dele 
havde-dereg naturlige Farve, dog vare Farverne blegere 
end ved virkelige Objecter. Med Tiden kom diſſe Sy⸗ 
ner hyppigere og oftere. Efter fire Uger begyndte de 
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ogſaa at tale, deels indbyrdes, deels tiltalede de ten 
Syge. Den 20de April fatte man ham Blodigler. 
Varelſet vrimlede af alleſſags menneſkelige Skikkelſer, 
der trængte fig imellem hverandre. Dette varede uaf⸗ 
brudt ved-til henimod Aften, da Skikkelſernt begyndte 
at bevæge fig langſommere. Kort derpaa begyndte deres 
Farver lidt efter lidt at blive blegere uden af Skikkelſer⸗ 
nes beftemte Figur forandredes. Siden vare de alle 
gandſke hvide og bevægede fig lidet; efterhaanden bleve 
og deres Omrids mere udeftemte, og de opløfteg endeligt 
ligefom i Luften. Af nogle vare endnu en tidlang enkel⸗ 
te Stykker at fee, hvilke lidt efter lide forfvandr. Et 
Bedrag af Horelſesſandſen mødte ogſaa Mendelsſohn, 
de han i Aaret 1772 formedelſt vedholdende Aandsan— 
ſtrengelſer faldt i en Nerveſygdom, hvori han ei kunde 
taale, at der taledes meget høit. — Havde dette været 
Tilfældet om Dagen, faa faldt han om Aftenen i en 
ufuldkommen kataleptiſt Tilſtand, daer klar og kraf⸗ 
tig Stemme ſaa heftigt tilbagekaldte ham de enkelte 
med en høi Accent udtalte, eller meget høit fremſagde 
Ord og Stavélfer, fom han om Dagen havde hørt, 
at det gjorde ham ondt i Ørene. Hos Syge, hvis 
Bevidſthed er forſtyrret eller gandffe undertrykt, i 
Febre eller i mange Slags Vanvid, forekomme ogſaa 
flige Phantasmer, der da hede Delirier, Feberphanta— 
fier eller fire Ideer, og formedelft deres Livlighed hol— 
des for virfelige af de Syge. De fee deres fraværende, 
med Lænafel onſtede Venner for fig og tale med dem; 
eller de ere paa fremmede "Steder, i Fangſel, i en 
mork SÉov, omgivne af Røvere og Mordere, forfulgte 
afonde Mander, fom de føge af undflye. Alle diffe Skik— 
kelſer ere faa levende for deres Pine, at Sandſeindtryk⸗ 
kene virke meget fvagere eller urigtigt paa dem. En 
fort ei langt borte hængende Kappe, bliver i Phantaſien 
til en Djevel, et hvidt Klæde til en- Engel, Hovedpu⸗ 
den til et Bjerg ꝛc. Bevidſtheden er faa forſtyrret, at 
faadanne Syge holde diffe Syner for virfelige, hvori⸗ 
mod de ei erkjende de virkelige Omgivelſer. Phantas⸗ 
mernes Livlighed virke pad Begjereevnen; ei Virkelig— 
heden, men diſſe Syner vekke nu deres Villie og beſtem⸗ 
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me deres Handlinger. Lægger Feberſtormen fig hos den 
Syge, faa forefomme diffe Phantasmer nu) blot ſom 
levende Drømme i Sovne, hvilke den Syge, naar han 
er vaagnet, vel erindrer, men hvilke han ſnart, ved til⸗ 
bagevendt Bevidſthed er i Stand til at ſtielne fra, Vire 
keligheden. * 

Phantaſus, Phantaſiernes Gud, efter Ovid en 
Son af Sovnens Gud, fom i Dromme fun fremſtillede 

livløfe Ting (See Morpheus). ; . 

Phantom, et Syn, fom vor Indbildnings⸗ 
—* ek et Skuffebillede. (Sammenlign Mors 
pheus). 

Pharao var Navnet for Wgyptens ældre Konger 
og ffal betyde den Ophoiede. — Pharao er ogſaa Navnet 
paa et bekjendt Hazardſpil. Fordum havde de fire Korte 
konger alle bibelfe Navne, af hvilke fun Piquekonge 
endnu har beholde Navnet David. Pharao (den trodfis 
ge WXgypter) blev for fir ſtore Mod helft og ſtarkeſt beſat 
i Qajardfpil; deraf kommer Navnet paa Pharaofpillet, 
der almindeligt er hoiſt fordærvelige for Pointeuren, da 
der er aldeles. umuligt at vogte fig for de Bedragerier, 
Spillere af Profeffion begaae. 

Dharifæer faldtes Medlemmerne af en Sect eller 
theologiſt Skole blandt Jøderne, hvilken ſynes at være 
opkommen paa SMaccabæernes Tider, Foruden Moſes 
Lovbøger betragtede de endnu en Mængde, for mundtlis 
ge Traditioner af Moſes udgivne, Lærdomme og Sætnins 
ger, med Gloſſer af fenere Fortolkere efter Exilet, ſom 
den jødiffe Religions og dens Jagttagelſes Erkiendelſes⸗ 
kilde, og troede at burde iagttage diſſe med iffe mindre 
Punktlighed end den moſaiſke Lov felv. De vare fore 
fijellige fra Sadducæerne ved denne Iver og ved Troen 
paa de Dødes Opftandelfe. Smaaehedsaanden i deres 
Religionsbegreber og deres Ergjerrighed gjorde dem til . 
Hyklere, ſom ved en lss Moral troede at erholde der hoi⸗ 
efte Veſens Yndeſt ved udvortes Hellighed og Ceremo⸗ 

J 
+ 
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niers Jagttagelſe, og forftode, under Skinnet af udmærs 
ket Rettroenhed og Fromhed, ſom de vifte med megen 

Bram, at befæfte fig Folkets Gunſt. Til denne Sect 
hørte de betydeligſte Lovfortolkere (Skriftkloge) og 
Statsmend i Judea, og, da Menneſter af allé Sten— 
der, - felv Ovinder, erholdt Adgang til deres, en Ordenés 
forbindelfe lignende, Forening, fik de ved deres, Tils 
hængere og deres Forbindelfer, en politiſt Indflydelſe, 
fom under Maccabæerne og Zasmongerne adffillige 
Gange afgjorde den jodiſte Stars Skjebne, og bragte 
den Levning af Magt, ſom Romerne paa Chrifti Tid (02 
de det høie Raad beholde, i deres Hænder. Det phar 
rifæiffe Lærebegreb har beholde Overhaand i det nyere 
Jodedom og fanctioneret Talmud. Udtrykket Phari—⸗ 
fæer bruges nu fur billedligt om Skinhellige, hvis Chas 
racteer erindrer om de i det nye Teftamente forefommens 
de Werfoner af dette Navn. 

Pharmacie er Kundſkab om Legemidlerne, deres 
Tilberedning og Blanding. Hos Grakerne betydede 
gaouosov gægemiddel, men ogſaa Sift, et Beviis paa, 
enten at de anſaage ethvert Legemiddel, for ſtarkt eller 
urigtigt anvendt, for ligeſaa ſtadeligt ſom Gift, eller 
fordi deres Midler for det mefte vare af det Slags, der 
for deres heftige Virkning vare ligeſom Gift. Dette 
fidfte var virkeligt Tilfældet. De Midler, fom de egent— 
ligt regnede blandt Lægemidler, vare for det mefte hef— 
tigt virfende, faa de felv havde et Slags Frygt for dem. » 
Saa længe ſom muligt føgte de at hjelpe fig med diæs 
tetiſke ForÆrifter og Midler, fun i chroniſte og haard⸗ 

nakkede Tilfælde brugte de egentlige Lægemidler, Avors 
ledes Lægerne førft ſelv tilberedede deres Lægemidler, 
hvorledes deels Læger, deelg andre Perſoner, da denne 
Forretning tiltog i Omfang ved Lægemidlernes Mange 
foldiggjørélfe, ved ftedfe mere Moie, Tid og egen Kunſt⸗ 
færdighed fordrende Tilberedelfer, ved Chemiens Under: 
ftøttelfe, ene gave fig af med denne Forretning, hvoraf 
en egen Kunſt fremkom, fan efterſees nærmere i Art. 
Apothekerkunſt. Pharmacien er fun en Deel af Apos 
thekerkunſten; den ſyſſelſatter fig blot med Kundſtaben 
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om de ſimple Naturprodukter, for ſaavidt de ved en 
egen Behandling kunne gjøres ſtikkede til Lægemidler, 
og med Chemien, fun for ſaavidt ſom adſkillige af fam» 
mes Operationer ere nødvendige til hiin Produkternes 
Bearbeidelſe til Lægemidler, Apothekerkunſten indſlut—⸗ 
ter vel altſaa Pharmacien i fig, men denne alene uds 
gior dog ikke den hele Apothekerkunſt. Pharmabos 
poͤe er en Forſkrift til de fimple og ſammenſatte Læges 
midlers Tilberedelfe og Forfærdigelfe. Man bar til alle 
Tider og i alle Lande havt mange og meget forfØjellige 
ſaadanne, efterfom Legevidenſkabens o3 fammes enfelte 
Grenes Cultur og Oplysningstilſtand var, af hvile 
ke Pharmacien er ſammenſat. Endnu har hvert enkelt 
Land og i Tydſkland naſten hver afdets enkeite Dele en 
forÆjellig Pharmakopoͤe; ja i mange mindre Lande er 
Medicinalforfatningen endnu faa elendig at der et ens 
gang lovmasſigt er beftemt nogen Pharmakopoͤe, hvors 

> efter alle Landets Apothekere maae arbeide. Heraf. føls 

ge betydelig Skade. Cen Apotheker arbeider vilkaarligt 
efter denne, en Anden efter en anden Forſtrift. Den 
ene har en gammel, den anden en nye Pharmakopoͤe. 
Da nu mange fammenfatte eller kunſtigt tilberedede 
Midler findes i Apothekerne, hvilke bearbeides forſtjel— 
figt, efter forfEjellige Pharmakopoͤer, faa kunne Leger⸗ 

ne aldrig vide af hvad Kraft Midlerne ere, ſom de for⸗ 
ordne, og ſamme Recept, der forfærdiges ftre eller fire 

forſtjellige Apotheker, fan være gandſte forſtjellig i dens 
Virkninger. 

Pharſalus, nu Farſa, en Stad i Theſſalien i 

Græfeniand, ev beromt af et Slag, hvori Caſar overs 

vandt Pompeius (See Cæfar og Pompeius). 

Pharſalia fee Lucan. 

Pharus (Fyrtaarn), er et ved Søfyfterne eller 

ved en Havn opført hoit Taarn, paa hvis overſte, aab⸗ 
ne Feel man om Natten underholder en Ild, eller ogs 

faa der ophænges en ſtor Lygte, hvori er anbragt Lys, 

der giver er ſterkt Skin, for at Skibene i Fraſtand kun⸗ 
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ne ſee ſamme og indrette deres Lob derefter (Sammen⸗ 
lign Art. Fanal). Navnet har det af Oen Pharos, der 
[ane uden for Alexandrien og dæffede Stadens Havn. 
Paa der øftlige Forbjerg af denne Øe lod Ptolemæus 
Philadelphus opbygge et Fyrtaarn af hvidt Marmor, 
der beſtod af 8 hvælvede Etager og paa hvis Top om Nats 
ten underholdtes en beſtandig Ild, hvis Skin man fune 

de fee i en Fraftand af 300 Stadier, og hvilket felv 
om Dagen, formedelſt Marmorets blendende Hvide 
hed funde fees meget langt, og for fin ſtore Pragt blev 
regnet til Verdens fyv Under. 

Phaſer faldes de foranderlige Skikkelſer, ſom 
Planeterne antage efter deres forſtjellige Oplysning af 
Solen, og i hvilfe de forekomme os fnart runde, ſnart 
ovale, fnart ſeglformede, fnart ſom en mork Piet. Om 
Maanephaſerne efferfee man denne Art, — Søvrigt 
viſe Planeternes Phaſer, at de ere morke Legemer, der, 
ligeſaavelſom Jorden, oplyſtes af Solen. 

Phelloplaſtik fee Felloplaſtik. 

Phidias heed den ſtore Meſter i Plaſtiken, ſom 
i Græfenlandé lykkelige Tid, da hans mægtige Vel—⸗ 
ynder Perikles regjerede og forffjønnede Athenen, 
legemliggjørde de høie - Idealer af en Minerva va en 

” Jupiter i Olympia: Phidias formede tre Pallass 
ſtatuer, fom paa Pauſanias's Tid endnu alle fandtes paa 
Borgen i Minervas Stad. Den ene coloſſale Billede 
fiøtte af Pallas ftøbte han i Bronze af det marathonſte 
Byttes Tiende, for Polias (Stadbeſkytterindens) Tem— 
pel, og hun foreftilledes ſom beſtyttende Forftriders 
inde. Paa hendes Skjold havde Mys ,- efter Pars 
rhafiut's Tegninger, afbildet Centaurernes Strid i Res 
lief. Ved Siden af Statuen ftod den gamle Borg bes 
boerſte Natuglen. Der fortælles om denne Statue, at 
Soefolk naar de feilede omkring Forbjerget Sunium, 
ſtuede efter hendes Hjelmbuſt og Spidſen af hendes 
Landſe. Den anden meeſt beromte dannede han af El⸗ 
fenbeen og Guld; den blev kaldet Parthenons (Jomfru⸗ 
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ens) Støtte, og udgiorde tilligemed dens Baſis 39 Pa⸗ 
riſerfod. Sftedet for Marmor tog han hertil der mere 
glindfende og fine Elfenbeen, og omgav Statuen faa 
kunſtigt med en Klædning, der var arbeidet eller ſtobt af 
Guld, at den funde træffes af og paa, tages gandſtke af, 
og tilveies Tempelſkatmeſteren, hvergang han modtog 
dette Embede. Den veiede 44 Talenter, Under De⸗ 
metrius Poliorcetes blev den bortrøvet, Oinene vare 
indſatte af Marmor, og efter den de herſtende gamle 
Skik fandfynligviis malede, Hun var omgjordet med 
Skſelpantſeret (Agis), holdt Spydet opad og Skjoldet 
nedad. Paa hendes hoire Side ſtod den mod Gudinden 
vendte Victoria, ligeledes af Elfenbeen med gylden Ges 
vand, fire Cubitos hoi. Statuens enkelte Dele faavels 
ſom Baſis, vare desuden kunſtigt udarbeidede ved Res 
liefs. (Saaledes fEal han f. E. have anbragt fig felv og 
Perikles paa Skjoldet) Den udførligere Beſkrivelſe. 
hvoraf det Nodvendigſte ber er taget, fan man læfe i 
Boͤttigers Andeutungen uber die Ardåologie S. 86 
(Sammenl. Parthenon). Den tredie mindre, ſom for⸗ 
triinsviis blev faldt den ſtjonne for dens fine Proportio⸗ 
ner, var udarbeidet i Bronze, blev kjobt af Cemnierne 
pg" foræret til Borgen i Athenen. Phidias's olympiſte 
Jupiter foreſtillede Himmelkongens Majeftæt hoiſt fulde 
komment, 28 blev derfor regnet til den gamle Verdens 
Under. Supiter forefilledes her fiddende paa en Thro⸗ 
ne, med den gyldne Olivenkrands paa Hovedet i fulde 
kommen coloſſal Storrelſe; Overkroppen var nogen, 
Hofterne bedæffede med en viid Kappe, ſom faldt i rige 
Folder ned fil Fødderne, der hvilede paa Fodſtammelen 
af den kunſtigt prydede Throne, Billedets nøgne Des 
le vare af Elfenbeen, BGeflædningen af drevet Guld, med 
en Cfrerligning af Broderie ved Farver, hvorved Pang⸗ 
nus ffal have hjulpet Gam, Ved hans hoire fremad 
boiede Haand ſtod Seiersgudinden vendt imod Gudens 
hun var ogfaa af Guld og Elfenbeen og holdt et Baand 
frem, hvormed hun ſyntes at ville ombinde Oliekrandſen. 
I den venſtre Haand holdt Guden det af alle Metaller 
funftigt ſammenlodede, mangefarvede Scepter, hvore 
paa Ørnen hvilede. Udtrykkene af Magt Viisdom og 
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Godhed vare forenede i hans Anſigt og han ſad i rolig 
Værdighed paa fin Throne, fom den Gud, der havde 

Forſedet for Hellanodikerne, og rakte Seietherrerne i 
de hoitidelige olympiſte Lege Seierskrandſen og Palmen. 
Han var den greſte Anthropomorphismes Ideal. Ci⸗ 
cers fortæller (de. Oratore II Cap.) hvorledes Kunſt⸗ 
neren ved et Sted i Homer er bragt paa Udkaſtet af ſit 
Ideal; efter Cicero har Wieland anført dette (fiber 
die Ideale). Synet af Guden var hoiſt impoſant, 
men Indtrykket forftærfedes endnu mere derved, at der 
var hængt et ftort Teppe foran Statuen, hyvilket før 
blev borttaget, naar Guden ffulde betragtes. Pragt og 
Storhed gjorde et fordaufende Indtryk paa Tilfueren. 
(Sammenlign Voͤlkels og Siebenkees SÉrifter om Supis 
ters Tempel og Statue i Olympia). Nyere have bebreidet 
Kunſtneren Overlæffelfe i Prydelfer ved hans Arbeider, 

fornemmeligt med Henſyn til hans Pallas og Jupiters ſta⸗ 
tue. Heldigt og indſigtsfuldt ſynes Bottiger at forſvare 
ham derimod, naar han ſiger: „Phidias udgik ved alle fine 
coloſſale Frembringelſer fra den Grundſetning, at, hvad 
der feet i rilbørlig Fraſtand imponerer ved fvær Maſſe 
ve obhoiede Omrids, desuagtet tillige ved nøiagtigere 
Beſkuelſe, ved fremſtridende Narmelſe (thi hvert Relief 
havde forſkjellige Dimenfioner og Synspunkter) maa ins 
teres ſere ved det kunſtrigeſte Detail, og ſaaledes henrive til 
ftedfe nye Beundring“. Saaledes var Kunſtneren ſtor ſelv 
i det Mindfte, ja han fatte i Vædeftrid med Naturen fin 
Stolthed deri ogfaa at kunne danne en Græshoppe og Bie 
i Erts til den hoitſte Fuldkommenhed, og hver af Gans 
Statuer var en Kunſtverden. Derfor fætter ogſaa Boͤt⸗ 
tiger Phidias's eiendommeligſte Characteer deri, at kunne 
parre det Coloſſales meeft impoſante Hoihed med det uds 
; førligfte Detail, og ved forffjellige Nermelſespunkter 
endnu ftedfe have et Relief eller en Prydelſe i Beredfab; 
hvilket fornemmeligt var Tilfældet med den olympiſke 
Jupiter ved de mangfoldige Prydelfer af Reliefs og Mas 
lerie (hvilket fidfte ligeledes Phidias's Broder Panær 
nus beſorgede). Ogſaa Nemeſis's Statue i Rham⸗ 
nus, ſom man falffeligt tillagde hans —— Argora⸗ 

m 
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eritus, var i (tor Anſeelſe i Oldtiden. Den blev forfæer⸗ 
diget af en pariſt Marmorblok, ſom Perſerne havø - 
de beſtemt til et Winde om deres Seier, og Old⸗ 
tiden fatte ftor Priis paa dem. Fra ham regner 
man fædvanligt den ophøjede Styl. (See Grakernes 
Billedhuggere). Phidias var ei alene Billedhugger, 
men ogſaa Architect. Perikles hævede Athenen til den 
herligſte og kunſtrigeſte Stad i Grekenland; under hans 
tyveaarige Beſtyrelſe erholdt Athenen koſteligere Temp⸗ 
ler, Soilegange og Kunſtverker, end Rom, ſtiondt Vers 
dens Beherſkerinde, kunde ſkaffe ſig i ſyy Aarhundreder. 
Alt kappedes om at forſtjonne Pallas's Yndlingsftad. 
De meeft udføgte Stoffe og de færdigfte Arbeidere fands 
teg der i Mængde. Wed dem byggedes fornemmeligt 
Parthenon (Pallas's ſtore Tempel paa Borgen i Athjes 
nen), i hvilfet Phidias's berømtefte Pallasttatue ſtod, 
og de herlige Provylæer, Architecturens Mefterværfer 
til alle Tider. Phidias erholdt Opfigt over og Beſtyrel⸗ 
fen af alle diſſe Værker, og Billedarbeiderne, fom prydes 
de famme (f. Er. Parthenons), bleve deels udarbeidede 
af ham felv, deels i den ſtore Mefters Aand og efter hans 
Ideer. Saa meget Phidias hædredes af de funftfors 
ftandige Athener medens Perikles levede, faa meget 
maatte han føle fine Medborgeres Luner, efter hans 
Død. Han dødei Fengſel, men angaaende de nærmere 
Aarſager til hang Død herſter meget Møre. 

Philadelphia, Hovedſtaden i Penſylvanien, ligs 
ger ei langt fra Delawares og Shuylkills Sammenlob, 
er meget regelmæffigt og vidtløftigt bygget og har en 
Havn. Her findes gode Fabrikker, fornemmeligt Suk⸗ 
kerraffinaderier, Strompefabrikker ꝛc. ſamt Skibsvarf⸗ 
ter, hvor der bygges varige Skibe; her boe ogſaa mange 
Kiobmend. $ Philadelphia er et Akademie, et Uni⸗ 

verſitet, forhen en medicinſt Skole til 1780, Selſkabet 

til nyttige Kundſkabers Fremme, det tydſke Selſtab⸗ 
den I7TYT oprettede Statsbank, den penſylvanſte Bank. 
Philadelphia, der ſtrakker fig tre engelſte Mile langs 
Floden, har over 100,000 Indbyggere J øvrigt er 
Staden ogſaa Quakernes Hovedfæde, hvilfe ved Penn 

ſee denne Art.), Stadens Stifter, havs erholdt færdes 
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les Forrettigheder; Congreſſens Sæbe blev 1801 finttee 
fra Philadelphia til Forbundsſtaden Waſhington. Til 
Philadelphias Markvardigheder høre endnu Bibliothe— 
ket, Arſenalet, Hoſpitalet; Arbeidshuſet har evnæret 
og ſyſſelſat over 6000 Fattige. Der er et Selſtab til 
at fremme Slavehandelens Affſkaffelſe. 

Philanthropinismus kaldes det pedagogiſke Sys 
ſtem, Baſedow oghans Venner ſogte at opføre i den ans 
den Halvdeel af det 18Aarhundrted efter Lockes og Rouſſe⸗ 
aus liberalere Opdragelſes maximer og bringe i Anvendel⸗ 
ſe, efter de alerede af Amos Comenius anbefalede didacti— 
ſte Midler. Baſedow fandt Hovedgrunden til fine Same 
tidiges legemlige og aandelige Vanartelſe i Ungdom⸗ 
mens henſigtſtridige Opdragelſe. Det Unaturlige og 
Forqvaklede i den huuslige Bornetugt, og Skolernes 
Ordbram, Hukommelſesplagen og Pidſketyrannie vare 
de Dæmoner, mod hvilfe han, Wolfe, Iſelin, Campe, 
Trapp og Salzmann droge i Marken med den funde 
Menneſkeforſtands Vaaben og med pædagogiffe Refor— 
matorers Begeiſtring og Tillid, og derved lagde Grun— 
den til en nye Epoche i Opdragelfesfunften, under hvis 
Indflydelſe en ſtor Deel afde nu levende Tydſtke ere ops 
voxne. Diſſe Mænds. Grundſatninger gaae ud paa Føls 
gende. Naturen maa, de conventionelle Uſtikkes 
Modſigelſe til Trodé, være Regelen; og Philanthropie 
(Menneſkekjerlighed) Tendenſen for al Opdragelſe, derfor 
maa Barnet, der af Naturen er godt, udvikle fin Kraft 
og øve ſamme paa den fandfelige Beſkuelſes Gjenſtande 
(Maturkundſkab, Technologie), indtil det er rigt nok 
paa Foreftillinger til at forſtaage Ordenes Symbolik (elas⸗ 
fiffe Forfattere, Religionslerdomme), derpaa føge man 
at lede dets Opdragelſe ſaaledes, at der modnes til et paa 
Legeme og Sjel fundet Menneffe, der færdigt fan bruge 
fine Kræfter, om muligt er hjemme. i alle Kundſtabers 
Grene, er noiſomt, brugbart for Verden, fornoiet med 
Livet og velvilligt mod Andre. For at hjelpe Mennes 
ſteheden paa denne Vei havde Baſedow (fee denne rt.) 
projecteret Oprettelfen af en Plantes og MønfterØole for 
Lærere, der Fulde udbrede hans — i alle Lande nå 2 
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og opdrage Verdensborgere efter hans Grundſatninger, 
og befjendtgjort famme under Titelen Philanthropin 
fom et Menneſkevenſkabs Verkſted. De af velvillige 
Samtidige dertil famlede Summer ſtrakte dog fun til 
Oprettelfen af et Opdragelſesinſtitut, ſom fom i Stand 
1774, under Hertug Frants af Deſſaus velgjørende 
Beſkyttelſe, og erholdt den re at kaldes Philanthro⸗ 
pin. Efter dette Monſter for ſaadanne Stiftelfer, der 
legemligt ftyrfede og aandeligt adfpredte fine Elever, og 
hvilket af Mangel paa Udholdenhed hos Stifteren og 
formedelſt den hurtige Afvexling af Directører alerede 
opføftes 1793, opkom adffillige Philantropiner (fee 
Art. Inſtitut), af hvilke fun det ſalzmannſke Inſtitut 
i Schnepfenthal har oplevet det 19de athundred og 
vedligeholdt fig til nu. At Philanthropernes Foretas 
gende ei gjorde ſtorre Fremſtridt, maa man mindre tile 
fErive Anmanifternes heftige Modſtand, hvilfe faae fig 
behandlede ſom Anflagede (fee Art. Human) end de 
philanthropiffe Grundſetningers og Methoders egen 
Svaghed og Misforholdet imellem deres pralende Des 
kjendtgjsrelſer og deres ringe Frugter. Thi, hvorme⸗ 
get ogſaa Frederik 2dens Tidsalder, fra hvilken Vers 
dens mendenes practiffe, ja næften blot oekonomiſk⸗mer⸗ 
fantilffe Tendens og den, under Navn af den berlinſtke 
eller nicolaiſte Forſtandscultur og Oplysning i Theologi⸗ 
en udgif, maatte finde Behag i Philanthropernes Stræs 
ben efter Naturlighed, Simpelhed og glad Brug af 
Det jordiffe Liv; faa bleve dog erfarne Pædagoger og als 

vorlige Videnſkabsvenner fnart enige om, at Philan⸗ 
thropinismen, hvorefter Alt fulde gjøres Ungdommen 
let og behageligt, maatte fremme overfladiſt Polyhiſto⸗ 
rie og adfpredende Leeg, og, ved nogen Conſequens lede 
til Lavhedi Tænfen og Handlen. Udmarkede Lærde ha⸗ 
ve Philanthropinerne virkeligt et frembragt ; i den clasfis 
fe Oldtids Studium og ifær i Sprogunderviisningen 
ere de blevne langt tilbage for den gamle Stiils Skoler, 
og den Mængde nu levende Embedsmænd, Lærere, 
Huusfedre og Mødre, der ere udgangne af den philan⸗ 
thropinſte Familie: og Inſtitutopdragelſe vilde ved ſtar⸗ 
pere Provelſe af den aandelige og fædelige Værd ſnarere 

q 



phi 541 

beviſe mod end for Philanthropinismen. J det mindſte 
har denne en betydelig Deel i den Neſeviished, Polyma⸗ 
thie og Mangel paa Eftertanke hos mange unge Mennes 
fer, i vore cosmopolitiſte Ordføreres hemmelige Egois— 
mus og i det jordiſte og irreligisſe Sindelaug hos utallige 
Individuer i de høiere og midlere Claffer; Virkninger, 
fom ved dens Elevers udeluffende Retning mod det 
ſandſeligt Befuelige, ved den Mangfoldighed af Ting, 
den overfladiſt vidfte at bibringe dem, ved den folde: 
gorftandighed, hvormed den behandlede Religionen og 
og ved dens diſciplinariſte Narreftreger (fee Inſtitut) 
ei kunde udeblive. Men, uagtet alle diſſe Vildfarelfer, 
ſom Philantropinismen har foranlediget og næret ved 
dens Toneangiveres vidt udbredte SÉrifter f. Cr, 
Baſedows Elementarverk, Campes Fragmenter om Ops 
lysning og Revifionsværfet, Trapps Pedagogik, Salz⸗ 
manns menneſkelige Clendighed og Himlen paa Jorden 
og det Antal af Borne og Folfebøger, hvori de alvorlig 
ge VidenfEaber tit ſnarere ere blevne barnagtige end pos 
pulære, og ved dens ſom Hovmeftre og Skolelarere i de 
tre fidfte Decennier af det 18de Aarhundred allevegne res 
formerende Apoftler, fan der dog figes meget til dens 
Roes, hvilfet retfærdiggjør dens Tilfyneladelfe i den pæs 
dagogiffeWerdenog udmarker den ved de meeſt velgjorende 
Følger. Hertil hører den Straale af Forbarmelſe og Hjelp, 
fom den kaſtede i Landsbyeſtolernes Nat og Barbarie (fee 
Art. Landsbyſkoler og Rochow), Indforelſen af bedre 
Læres og Læfebøger ved Folkeunderviisningen, og frem 
for Alt den raftløfe Omhyggelighed for Ungdommens i er 
høi Grad forfømte legemlige Vel. Den Fortjenefte fan 
man ei gjøre Philanthropinismen ſtridig, at have gjenz 
vaft Gymnaſtiken, ſom Gutsmuths i Schnepfen⸗ 
thal og Vieth i Deſſau dreve, og derved Faffet Ungdoms 
men det henfigtmæsfigfte Middel til fine Kræfters Ovelſe, 
ved dens enseligt gjennemtrængende Philippiker imod 
Svøb, Børnevelling, Amméuvæfen og tufende andre 
Misbrug ved den tidligfte Opdragelfe, at have forvand⸗ 
ler Ammeſtuerne fra Plagefamre til muntre Boliger før 
Sundhed, Glæde og Kjerlighed, at have indrettet Børs 
nenes Dragt luftigere og naturligere, at have forebygget 

pr 
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Ungdommens hemmelige Synder, at have befriet Avinde⸗ 
Fjønner fra Snørlivet +) oa de Smaaes og Stores Hove⸗ 
der fra Paryk⸗Pidſte og Pudderſtads. Philanthropi⸗ 
nismen fylder den nuværende Generation en Legems 
kraft, Hærdelfe, Smidighed og Munterhed, fom i de 
fenere Aar bragte mangen Yngling fra Studeres og Ars 
beidskammeret i Heltenes Rekke; og tufende Fordom⸗ 
me, ſom formotkede Livet, vanſkeliggjorde Forretnin— 
gerne og tvakg Selſtabeligheden inden ſtive Former, 
ere forfvundne for dens venlige Lys. - Derfor vil den 
erfjendtlige Efterverden, naar de flemme Følger af Phi⸗ 
lanthropinismens Misgreb for længe fiden ere forſpund⸗ 
ne, ſtedſe tilfaae, at den meente det godt med Men» 
neffeheden og har gjort det væfentlige Tjenefter. 

Philemon og Baucis er et, for fin ømme Kjer⸗ 
lighed, i den græffe Oldtid berømt Ægtepar, der ogſaa 
indtager en Plads i Fabelleren. Da Jupiter og Mers 
Euriug engang i Menneſkteſtikkelſe gjennemvandrede 
Phtygien, vilde ingen tage imod de Fremmede; fun 
hine, alerede meget bedagede, Watefolk, modtoge dem med 
Gjieſtevenſkab, vadſtede deres Fødder, fatte et landligt 
Maaltid for dem og gave dem Huuslye. Herpaa toge 
de reifende Guder deres Verter med fig til et hosliggende 
Bjerg, og, da de nu ſtuede tilbage, -faae de deres Lands⸗ 
bye overfvømmet, men deres Huus forvandlet tilet prægs 
tigt Tempel, Jupiter tillod dem nu at gjøreen Bøn; 
men de beffedne og nøifomme Xgtefolk bade blot om den 
Gunſt, at maatte være Tjenere i hans Tempel, og ders 
næft, at ingen af dem maatte døe før den anden. Saa⸗ 
ledes bleve de da endeligt ogſaa i en overordentlig høi 
Alder, da de netop fad uden for Templets Dør, for⸗ 
vandlede, Philemon til een Eeg og Baucis til en Lind. 
De mærkede lidt efter lidt deres Forvandling, og toge, 
faa længe de endnu funde fee hverandre og tale med hver» 

+) Salzmann, FSauft,E Oeſt, Soͤmmering i hans 
ved en Priisopgave af Inſtitutet i Schnepfen⸗ 
thal foranledigede Skrift om Snorlivets Skade⸗ 
lighed. 
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ændre, ben ommeſte Afſkeed fra hinanden. Lenge ſto⸗ 
de de endnu ſom Træer i ſtor Anſeelſe foran Templet. 

Philidor (André Danican) føde i Dreux 1726, 
før Revolutionen Kongen af Frankerigs Penfionair og 
ligeledes Penſionair af det italienſte Theater i Paris, 
er berømt fom een af de Rorſte Schakſpillere og tilli— 
ge ſom Componiſt. Som Capeldreng havde han 
Capelmeſter Campra til Lærer, og alerede i fit 11te Aar 
lod han opføre fin fotſte Motette for Hoffet. Siden 
bevægede de Fremſtridt, han havde gjort i Muſikken, 
men tfær hans Ferdighed i Schakſpil, ham til at gjøre 
en Reife. Han gif derfra 1745 til Holland, England 
og en Deel af Tydſtland. J Berlin fpillede han 1750 
tre Spil Schak mod tre Meſtre med tilbundne Hine og 
vandt dem i fort Tid: Men tillige ſtuderede han Mur 
ſikken i fortrinlig Grad, oa opoffrede fig denne gandſke 
efter fin Tilbagekomſt til Frankerig (1754), omends 
ſtjondt han i Forſtningen gjorde liden LyÉfe der. Men 
Da han lidt efter lidt ftedfe blev mere bekiendt, modtog. 
man hans Compoſitioner for Operaerne med ſtort Bifald. 
Paa tydffe Theatre har man med Bifald hørt-atffillige af 
dem f. Er, Grovſmeden, Soldaten ſom Troldmand, Tom 
Jones ꝛc. Derved, at han bearbeidede fine Arier i en 
frie Maneer og ei efter de ſadvanlige italienffe Læfter, 
har han erhvervet fig Berommelſe for at have forbedret 
fin Nations Smag, uden af have berøvet den dens Eien— 
dommelige. Rigdom paa Indfald, Ild i Malerierne , 
faavelfom behagelig Melodie, udmærfe hang Compofitis 
oner fortrinligt, hvorimod man ofte dadler det altfor 
fpillende i hans Malerier. Som Schakſpiller har han 
et afgjort Navn: han reifte aarligt til London paa den 
derværende Schakclubs Bekoſtning, af hvilfen han var” 
Medlem i 30 Aar. London var ogfaa i flere Aar hans 
egentlige Opholdsſted. Han døde der den 3z1te Aug. 
1795. Han beholdt ſin overordentlige Hukommelſe til 
det ſidſte. Endnu to Maaneder før fin Død fpiflede 
han paa engang to Partier Schak med tilbundne Dine 
øg vandt dem begge, 
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Philip, Konge i Macedonien, Alexander den ſto⸗ 
res Fader, levede i Midten af det 4de Aarhundred for 
vor Tidsregning. Da han i fine yngre Aar af Pelopi⸗ 
das blev bragt ſom Gidſel til Theben havde han den Lykke 
at erholde en fortrinlig Dannelſe i den beromte Epami⸗ 
nondas's Huus. Da han fif Efterretning om, at hang 
Broder, Perdiccas, var falden i et Slag mød Illyrierne, 
forlod han hemmeligt Theben, og blev, ved fin Ankomſt 
til Macedonien (360) ført udnævnt til Formynder for 
fin Broderſon Amyntas 3die, men fort derpaa i fit 22de 
ar til Konge. Ved fin Thronbeftigelfe fandt han Mas 
cedonien i en forftyrret Forfatning og ſaae fig paa alle 
Sider omgivet af Fiender. Men inden- to Aar havde 
alt et andet Udfeende… Det lykkedes ei alene hans uds 
mærfede Genie at befæfte Thronen, men endog at hæve 
den til en hidtil ukjendt Anſeelſe, da han befriede fig fra 
nogle af fine Fiender ved Lift og fra andre ved Magt. 
To Kronprætendentre ftode imod ham, Argeus, der uns 
derſtottedes af Athenen, og- Paufaniaé, der fif Hjelp af 
Thracien. Han overvandt den førfte og føgte at vinde 
Athenerne ved at frigive alle de Athener, han havde 
gjort til. Fange, uden Løfepenge, Pauſanias maatte 
ogſaa ſnart opgive fine Fordringer, da Philip affandt fig 
med Thracierne. Nu begyndte han alerede at udføre 
fine Planer til Macedoniens Storhed. Han undertvang 
Pæaonierne og feirede over Illyrierne, hvorved hans Rige 
udvidedes imod Øften til Thracien og imod Veften til 
Soen Lydnitis. Hans nyffabte macedoniffe Phalanx, 
der paa den Tid anfaaes for næften uovervindelig, ſikkre⸗ 
de ham Seieren over Barbarerne. Nu udvidedes hans 
Planer: han vilde førft underkaſte fig de græffe Plantes 
ftæder paa Maeedoniens Kyfter og derpaa gjøre Macedo⸗ 
nien til et Leed af det helleniffe Forbund. Erobringen 
af Landet mellem Floderne Neſſus og Strymon var Phi⸗ 
lip meget beleiligt, da dets Guldgruber indbragte ham. 
aarligt omtrent 1000 Talenter; og ingen forftod bedre 
end Philip af benytte Penge til fine Planers Udførelfe. 
Han pleiede at fige, at ingen Stad var uindtagelig, 
faafnart et Wſel belæffet med Guld funde komme igjen⸗ 
nem dens Porte: Ved at blande fig i Theffaliens Ans 

— 
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liggender (357) kom Philip fine Henſigter med Greken | 
land nærmere. Han fremtraadte førft ſom Theſſaliens 

Befrier, men endte med at gjøre der til en macedoniſk 
Provinds. Imidlertid udbrøde Uroligheder i Græfene. 
fand, der vare hoiſt beleilige for Philips Planer. Pho— 
cenſerne vare dømte til en Mulkt, fordi de havde brugt 

nogle Marker, der tilhørte det delphiſte Orafel; men 
iſtedet for at betale, plyndrede de Apollos Tempel, hvor⸗ 
paa Thebanerne (fulde hevne Apollos Ere. Da diſſe 

" gi funde — Bugt med Phocenſerne kaldte de Philip til 
Hielp. Vel tabte han et Slag mod Onomarchus, Pho⸗ 
cenſernes Anfører, men oprettede fnart igjen dette og 
forføgte at trænge igiennem Thermopylæ ind i Hellas, 
hvori dog Athenerne hindrede ham. Efterat have eros 
Bret Olynth og Euboea og fluttet Fred med Athenen lykke⸗ 
deg tet ham at rykke ind i det egentlige Grakenland, 
hvor fan undertvang Phocenferne (346) fratog dem de⸗ 
reg Stemme i det amphectyonſke Raad, og gjorde faales 
des Ende paa den førfte hellige Krig. Dog forlod han 
dennegang igjen Grakenland for at gisre nye Erobringer i 
Thracien ogIllyrien. Imidlertid mislykkedes hamBelei⸗ 
ringen for Byzanz og Perinth ved PhocionsBeſtrebelſer, 
og Athenerne begyndte nu af blive mere opmærffomme 
paa hans tiltagende Magt. Men Philip havde ved 
Beſtikkelſer ſtaffet fig Partie i Athenen ſelv, og den ber 
ſtukne Xſchines bevirkede i Amphietyonernes Forſam⸗ 
ling, at Philip udnævntes til Anfører imod Locrerne, 
der beſtyldtes for at have forſyndet fig imod det delphiſke 
Orakel. Han gjorde nuet nyt Indfald i Grakenland, 
undertvang Locrerne og lagde Befætning i Staden Clas 
tea, hvorved Græferne fun alt for tydeligt ſaae Philips 
Henſigter. Vel indgif nu Athenen, paa Demoſthenes's 
Forſlag ef noiere Forbund med Theben, men de Allieredes 
Sjær blev flagen af Philip ved Choeronea (338) og Græs 
kenlands Skiebne var afgjort. Philip forfamlede 
de græffe Staters Udſendte i Corinth, og dicterede vils 
faarligen Freden, der berovede dem Friheden. Philip 
blev herpaa ogfaa udnævnt til Græfernes overſte Anføre 
imod Perferne, men før han begyndte Toget, vilde han 
forſt hoitideligholde ſin Datters Bryllup med Kongen af 
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Epirus, i Staden Ege. Her blev Philip myrdet (336) 
afen ung Macedonier ved Navn Pauſanias, hvem fan 
havde fornærmet; Nogle troe, af dette Mord ſteedte paa 
Perſernes Foranfaltning. „Philips 24 aarige Regje⸗ 
ring, ſiger Heeren, er een af de lærerigfte og intereſſan⸗ 
tefte i den hele Verdenshiftorie ved det Planmaſſige i 
hans Fremgangsmaade.  Gaalidet end hans Moralitet 
røber Epaminondas's Foſterſon, faa er det døg umuligt 
uden Beundring at overfee den) Mands Løbebane, ſom 
ved en næften haabløs Begyndelſe aldrig fattedes Mod,” 
oq i den ſtorſte Lykke aldelg glemte fig felv. Er en ſnue 
Udvidelſesplan den ſtorſte Opgave for Politiken, faa 
vil Philip lige indtil vore Dage neppe have fundet ſin 
Lige blande Fyrſterne.““ — Undertiden vifte Philip et 
Maadehold og en Hoimodighed, der erhvervede ham 
felv hans Fienders Agtelſe. Uagtet han under Belei⸗ 
* for Methone havde miſtet fit høire Pie, var han 
dog langt fra at hevne fig paa de Overvundne; han bes 
falebe endog at behandle dem paa det Mildefte. Med de 
ſtseſte Feldtherretalenter forbandt han den tappreſte Sols 

dats uforfærdede Mod: dog vare vift nok Wegjerrighed 
og Herſkeſyge Grundtrakkene i hans Characteer, hvilke 
ofte forledede ham til de uretferdigſte Handlinger. 

Philip 2den, Konge af Spanien og begge Indier⸗ 

ne, en Søn af Carl ste og Iſabella, den portugififfe 
Konge Emanuel den ſtores Fatter, var født i Walladolid 

den 21de Mai: 1527 og døde i Cfcorial den 13de Sept. 
1598: Han var formælet 1) med Maria af Portugal 
(1543) Moder til den ulykkelige Don Carlos (F 1545), 

2) (1554) med Maria af England (J 1558), 3) 

(1560) med Eliſabeth, en Datter af Kong Henrik 2den 

af Frankerig (I 1568), og 4) (1570) med Anna, en 
Datter af Keifer Maximilian 2den og Moder til Phi⸗ 

lip zdie. — Carl ste havde overlever fine Planer, fin 

Lykke og fin Stolthed, da han befluttede at overdrage 

fin Søn Philip, der alerede regjerede Neapel, Sicilis 

en og Mailand, Herredommet over det fpanffe Monar⸗ 

chie og gane i Klofter. JNarvarelſe af de nederlandſte 

Provindſers Stænder aftraadte han i Oct. 1555 eders 
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[landene og anbefalede ham de Grundfætninger og Plig⸗ 
ter, efter hvilke han, ſtulde regfere. J Januar det føls 

nde Marævergav han ham Scepteret over Spanien. 
jerne havde han ogfaa tilvendt ham det tydffe Riges 

Krone, men Ferdinand, der var udnævnt til romerſk 
Konge, vægrede fig ved at opfylde fin Broders Pnſke. 
Ferdinand Ifte forenede Ret til Bohmen og Ungarn med 
Huſet Habtburås tydffe Arveſtater. Tydſtland nød nu 
en 53aarig Fred, og Europa behøvede ei længer at 
frygte et Univerſalmonarchie. Philip var 29 Aar 
gammel og hans Characteer alerede udviklet, da han ere 
holdt Regjeringen i Europas mægtigfte Rige. Han res 
gierede med Strenghed i 42 Mar, men fønderrev den 
indvortes Statskrafts Nerver, og forvirrede med mør 
Aerffefyge Naboſtaternes fredelige Forhold. Samtis 
dige faldte ham Sydens Dæmon, Nogle ſammenlig⸗ 
ne ham uden Grund med Tiber. Denne var Feldtherre, 
Dette var Philip iffe: hiin var uden Overtroe, denne 
bød tit Snigmord med Crucifixet i Haanden. Tiber for⸗ 
ſtillede ſig, Philip taug og var uigjennemtrangelig. 
Begge vare hinanden fun lige i fold, overlagt Gruſom⸗ 
hed. En Lykke var det for Europa, at Philip ei var. 
Feldtherre. Han var opdragen i Spanien af fanatiffe 
Preéſter, og hans alvorlige, i fig felv indfluttede Sind 
havde med Kirkens Stolthed tillige modtaget Overtros 
ens Morke. Skarpſindig og ſtolt vænnede han fig ale⸗ 
rede fom Dreng til Anſtrengelſe, Arbeide, Undværen, 
og hemmelig Nydelſe; men hans mørfe Sind fandt 
hverken Behag i det nederlande Livs. lyſe Glands og 
muntre £Lyft eller i Brabandernes driftige Frimodighed. 
Derimod fandt han, der var fold og indfluttet ét fig 
'felv, fjern fra Glæden fom fra Menneffene, Smag i 
ſpanſt Hoihed, i morke Lyfter, i dybtgrublende 
Planer og ſtolt Afſondring fra aft Mennefeligt. Han 
var, efter fin Natur, gandſtke Spanier, men i fin 
umaadelige Stolthed hævede han ſig ikke til indvors 
tes Sjelsſtorhed, men opfyldte fit Hjerte med hovmos 
big Egenfjerlighed, og, opfyldt af Lidenffab, beherſke⸗ 
de han blot ſammes fynlige Udbrud, ei Begjeringen el⸗ 
Jer Fuldbringelſen. Han ſtjulte enhver Folelſe dybe 
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i ſit Bryſt, og anſaae et venſkabeligt Blik eller et Smiil 
langt under fin Verdighed. Ivrig i fin Religion drev 
han dens Ceremonievark ofte til det Smaae, og Troen til 
Fanatismus. Haard, herſteſyg og grufom ellers, var 
han frygtelig ſtandhaftig i at forfølge fremmed Troe, 
og denne aldrig hvilende Forfølgelfesaand gjorde hang 
Sind endnu mere haardt, herſteſygt og grufomt. Han 
vilde, at alle Mennefter fun Æulde have een Tante, 
hans egen, ligemeget om det var af Overbeviisning eller 
Lydighed, . Menneſkene kjendte og foragtede han, men 
han ærede Præfterne; for Gud ſtjelvede han og endnu 
mere for Helvede, Hans virffomme og indttængende 
Forſtand indviflede fig af Mangel paa Klarhed og Sands 
for Sandhed i vidtloftig Anatomeren; men Sans Vils 
lie var uigjenfaldelig fom Skjebnen. Intet funde 
bevæge hanr til at opgive en Plan; ofte ſtrandede hans 
Forehavende paa hans Stivfindighed, hvormed han. 
fjæmpede mod Naturen felv. Forretninger -vare hans 
arbeidſomme Hoved en Lyft; Han kjendte tilfidft ingen 
anden Nydelſe; men hans Herſteſyge kjendte aldrig 
Maalet for hans Kraft, ſaa ſtor og denne var. Han 
var uforfonlig i Had og Hevn, ligegyldig ved Lykke og 
Ulykke, ſtreng. og uden Udtryk af noget Slags Velvils 
lie; Menneſket var derfor endnu frygteligere i ham 
end Monarchen. Saaledes udrugede han eenfom, i det 
Indre af: fit Pallads, i fyrgetyve Mar, uſynlig, overs 
alt frygtet og hadet, — Planer til Tvedragt og For⸗ 
fiyrrelfe for Curopa. Men i Alles Undergang bereder 
de han fig ſin egen. Den rigefte Monarch døde fom en flet 
Betaler. Jan havde aldrig tilgivet og ifferegjeret cet Aar 
i Fred. Til flig en Fyrſte kunde Underſaatterne fun væns 
nes ved Frygt, Stolthed og Egeinptte, ei ved Kjerlighed 
eller Tillid, Hans Miniſtre, Generaler og Yndlinge nære 
mede fig ham aldrig uden ſtjelvende, tiltalede ham knalen⸗ 
de og talte alvorligt med Forfigtighed. De. ædlere og de 
kraftigere Menneffer maatte hade ham. "Saaledes bes 
vægedes Nederlænderne, hvem Pbilipi Aaret 1548, da de 
modtoge ham paa den gladefte og meeft glimrende Maade, 
vifte ſpanſt Bærdighed og uvenſkabelig Alvorlighed, fun 
ved Ærefrygt for Keiſeren, den høflige, milde, i Ne⸗ 
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derlandene fødte og opdragne Carl, til af hylde hans 
Son, der foragtede alt hvad det ei var ſpanſt. Selv. 
i Tydſttand gjorde Philip fig forhadt. Han lod Fyrſter 
af høiefte Rang ſtaae med blottet Hoved for fig, og, 
medens hané Fader ønffede at fane ham valgt til romer 
Konge i Ferdinands Sted, der vilde give Slip paa fin 
Udnævnelfe, fødte Sønnen de Tydſtes Hjerter tilbage 
ved fin ftive og folde Opførfel, Han gif derpaa igjen 
til Spanien, hvis Regjering han forvaltede. J Aaret 
1554 befluttede han, "dengang 26 Aar gammel, at ægte 
den 37aarige, ubehagelige Dronning Maria af Enge 
fand, der i Tenkemaade og Sæder lignede ham. Dog 
blev han blot Marias Gemal og fik ingen Indflydelſe i 
England, og blev uden Arveret, hvis Maria døde uden 
Livsarvinger. Maria felv elfede ham med iverſyg Om⸗ 
hed endnu før han ankom, men han var faa fold, at han 

ei engang ſtrev hende til, Som Brudegave fendte Fa: 
deren ham et Belehningsbrev paa Neapel, Sicilien, og 
Mailand. Saa megen Umage, han og gjorde fig fot 
at vinde Englændernes Kjerlighed ved Pragt og Gav⸗ 
mildhed, faa lidet vilde det lykkes ham, da han beholde 
den ſpanſke Hofetikette. Siden var dette een af de ſtor⸗ 
ſte Forlyftelfer ved Eliſabeths Hof, at foreftille Philip og 
hans Spanier. Selv den OGefEyttelfe, Philip ſtjenkede 
Prindſeſſe Eliſabeth, kunde ei overvinde Nationens og 
Parlamentets Mishag med ham. Man ſaae deri ſaa⸗ 
velſom i lignende hoimodige Handlinger blot Statsklog⸗ 
ſtab og Forſtillelſe. "Thi Proteſtanternes Forfølgelfe i 
England fortſattes med blind Jver. Parlamentets 
Gjenftridighed og hans hæslige Gemalindes fortradelige 
Skinſyge gjorde ham endeligt hans Ophold i England 
faa ubehageligt, at han efter 14 Maaneders Forløb gik 
tilbage til Nederlandene, efterat han af fin Fader havde 
tiltrodfet fig den ubetingede Aftrædelfe af de italienſte 
Stater, Dog blev han i Befiddelfe af fin Gemalindes 
blindefte Hengivenhed, paa hvilfen han kunde regne i 
alle fine Planer, Da Philip tiltraadte Regieringen é i 
fin Faders Stater, var Monarkiet i en blomſtrende 
Tilſtand. Ovede Tropper, berømte Feldtherrer, due⸗ 
lige Statsmand, 30 Millioner Ducaters aarlige Ind⸗ 

— 
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komſter, rige Colonier og driftige Underſaatter hævede 
dets Magt i den offentlige Mening til det Dobbelte. 
Hertugen af Alba var Philips værdige Tjener. Stolt 
imod fine Lige, herſteſyg, haard, ubøjelig imod Under⸗ 
givne, var han eftergivende, ydmyg og lydig mod fin 
Herre. Gjaldt det Philips Lillie traadde Alba Alt, 
Ret og Menneſkelighed, under Fødderne. Jo grufoms 
mere eg blodigere hans Herres Befaling var, defto mere 
ſmigredes han ved den Fortrolizhed. der overdrog ham 
det Uhyre og Sræffelige. Afſlag, Nolen, Prøven vile 
de været Ulydighed og Majeftætsforbrydelfe. Alba troe⸗ 
de, at en ægte Tjener ei burde have nogen anden Samvit⸗ 
tighed end fin Herres Befalinger. Blandt de øvrige 
Feldtherrer udmerkede den kjekke Egmont fig, en flanderſt 
Greve, ftor i Krig, fit Fedreneland mere inderligt hen 
given end Philip og mere Statsborger end Underfaat, 

men derfor safaa forhadt af Philip, ſom i fine Tjenere 
ei vilde fee IMenneffer, men blot Redſkaber for fine Hen⸗ 
figter. Blandt hans Generaler vare desuden Wilhelm 
af Oranien, den driftige Emanuel Philibert af Savoyen 
og den unge Don Juan, Carl steg naturlige Søn. 
J Spidſen af Statsforretningerne ſtod den fine, ſmidi⸗ 

ge Cardinal Granvella, der ledede Philip medens denne 
troede at lede ham, Dengang aabnede alerede Ameri—⸗ 
ka fine Skatte for den fpanffe Enehandel. Men frygtelig 
var Guldhungeren. Med Cortez og Digarro ſyntes de vildes 

ſte Uhyrer at være losladte fra Spanien mod de ſtakkels In⸗ 
dianer. Og, om det og er overdrevent, naar Bartholomeo 
de [ag Caſas, denne frommeForfvarer ogTaler for den mis⸗ 

handlede Menneſtehed, fætter Antallet paa Slagtoffrene 
for den ſpanſte Vindeſyge, fra 1519 i 40 Aar til 10 
Millioner, faa væffer dog denne Deel af Carls og Phi⸗ 
lips Regieringshiſtorie Redſel og Afæyve. Philip tros 
ede, at Rigdom beſtod i Guld, et i Erhverv eller i Hans 
del; derfor udtømte han Amerika, og Spanien blev eirigt. 
Induſtrien tog af og alle Priſer ftege, "Med detteGuld ry⸗ 
ſtede Philips renkefulde Politik Thronernes Sikkerhed og 
Folkenes Rolighed, men tilſidſt havde Foroderen intet 
tilbage uden det tomme Svelg. I Aaret 1556 var 
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Spanien i Fred med alle Magter ; thi Carl Ste havde 
ſſuttet Vaabenſtilſtanden til Vaucelles med Henrik 2den 
af Frankerig · Men Pave Paul 4des Politik ophſede 
Frankerig paa nyt til Krig imod Spanien. Alb gik 
imod Rom, tvang Paven til en Vaabenſtilſtand og 
ftandfede de franke Vaabens Fremfridt i Italien. 
Derpaa trængte Emanuel Philibert og Egmont fra Flan⸗ 
dern ind i Picardiet. Tillige landede 8000 Englændere 
fom Maria fendte fin Gemal til Hjelp, De Spanſke 
beleirede St. Quentin og floge den til Undſatning tililen⸗ 
de franffe Hær under Montmorency, d. 10de Aug. 1557, 
paa den hellige Laurentius's Dag. Philip, der af 
Naturen ci var krigerſk, holdt fig gjerne borte fra Vals 
pladfenog bad. Efter Løfte opbyggede han der prægtis 
ge San Lorenzos Klofter i Eſcorial, en mork, ſtolt 
Pragtbygning, gandſte i Form af Phillips Characteer, 
paa et gde Bjerg med en Udgift af 8 Millioner Ducater. 
Alerede nu kunde Phillip foreffrive Freden med Vachen 
i Haand. Men iverfyg paa fine Feldtherrer vilde ban 
felv gjøre alt i Cabinettet. Han opholdt derved ſin ſe er⸗ 
rige Hærs Fremſtkridt, og Frankerig vandt Tid fil at 
ſamle Stridskrefter. Endeligt maatte det dog, efter at 
Egmont havde feiret ved Gravelingen, 13de Suli 1558, 
flutte Freden til Chateau» CamÉrefig i Aaret 1559. 
Henrik den 2den gav det fra Savoyen Erobrede tilbage, 
ligeledes tilbagegav han Pbilip og hans Bundsforvandte 
185 Steder. - Alba bad fnælende Paven om Tilaivelfe, 
fordi han. havde draget Sværdet imod ham, og Franke— 
rig beholdt foreløbigen Calais, fom Hertug Frants af 
Guiſe havde frataget Englænderne. Philip. vendte nu 
tilbage til Spanien for aldrig mere at forlade der. Hiin 
Fred er Spaniens politiſte Magts Zenith. Hundrede 

Aar ſenere, maatte det, ved den pyrenæiffe Fred, underſtri⸗ 
ve fin Svaghed. Kortefter Freden til Chateau⸗ Cambres 
fis døde Henrik 2den. De indvortes Uroligheder i Frans 
kerig tilbøde Philip en gunſtig Leilighed til gandſte at 
undertrykke eller fønderlemme denne Naboſtat. Maria 
af England var imidlertid ogfaa død alerede 1558. Phi— 
"Tip arbeidede forgjeves paa at formæle fig med hendes Ef⸗ 
terfolgerſte, den ſtatskloge Eliſabeth. Aarſag nok 
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for ham til ogſaa at indvikle England i indvortes 
Uroligheder, føge at afholde det fra al udvortes 
SIndflydelfe og indffrænfe dets Handel. Paa famme 
Tid arbeidede han i det Indre af fine Stater med Vold 
og Lift pan Gjenoprettelfen af een Troe, een Forfatning 
og een Lovgivning. Uindſkranket i Spanien troede han 
og at kunne tiltvinge fig Lydighed i Nederlandene. Men 
tre ſtore Navne beffyttede Europa mod hang Planer : Hen⸗ 
rik 4de, Konge af Frankerig, Eliſabeth af England og 
Prinds Wilhelm af Naſſau⸗Oranien. Philip forenede ſig 
med Paven og med Liguen for at berøve den proteftantis 
ffe Henrik 4de Franferigs Krone. Han bortødflede 
Menneſker og Penge, han anftrængede al fin Skarpſin⸗ 
dighed for at underftøtte Catharina af Medicis Mordplas 
ner, for at hoſte Fordeel af de liguiftiffe Uroligheder, 
for at gjøre fig til Frankerigs Protector, og for at hæve 
fin Datter, Infantinden paa den franffe Throne. In⸗ 
tet (yffedes ham. Selv den tappre Alerander af Par⸗ 
ma, der paa Philips Befaling med en frygtelig Armee 
trængte ind i Frankerig, formaaede neppe at tvinge Jens 
rik til at ophæve Beleiringen af Paris. Men, da denne 
var gaaet over til den catholffe Religion, underfaftede 
Paris fig ham og fuart hele Frankerig. Philip ſaae 
med Bedrovelſe al Partietviſt dæmpet, og det forffyvrres . 
de FranÉerig hæve fig paa nye under fin tappre Konge. 
Han fortfatte forbittret Kampen alene; men med det 
ulykkelige Slag ved Fontaine Francaiſe (1598) tabte 
han aft Haab om at ydmyge fin Naboſtat. Da beſlut⸗ 
tede han endeligt, efter 28 Aar, fulde af Kamp, Renker, 
Forbrydelſer og Nød, fom han havde bragt over Franke⸗ 
rig, at erkjende Henrik 4de ſom Konge i Fredentil Vers 
vins (2den Mai 1598). Han erholdt ingen anden Fors 
deci end den tilftaaede Beſiddelſe af Grevſtabet Charolois. 
— Under denne lige til de fidfte Mar af hans Liv vedva⸗ 

rende Krig havde hang ſtivſindede, ufornuftige Herſke⸗ 
ſyge, vakt Misfornsielſe i hans troeſte Provindfer… 
Mailand og Neapel vægrede fig ved at antage den af 
ham nytorganiferede Inquifition; Philip maatte dog 
her give efter· Heller ikke i Nederlandene lykkedes det 
ham af indføre den. Jer var hang Stolthed alerede 
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i Forveien' frænfet ved de. betingede Skattetilſtaaelſer, 
og han befluttede gandſke af opheve Landers Forfatnings⸗ 
rettigheder. Det var ham derfor kjert, at de alerede 
i Forveien ophidfede Nederlendere med Magt modfatte 

+ fig de ſtrenge Defalinger, hvorved han befalede dem at 
modtage den 1563 fluttedetridentinfe Kirkeforſamlings 

ſamtlige Decreter. Selv ivrige Catholiker vægrede fig 
"wed at-adlyde og Philip fendte ſpanſte Soldater til Nes 

detlandene for attvinge dem til fuldfommen Underka— 
ſtelſe. Saaledes opkom Nederlendernes (ange Kamp for 
deres Frihed, paa hvilfen Philin ei oplevede Enden. 
Han miftede ved denne Undertrykkelſespolitik SIndtægs. 
ten af fine rigefte Provindſer, Kjernen af fine Tropper 
og anvendte en Sum af 564 Millioner, hvilke han for 
Storſtedelen maatte betale Renter af i Italien. Dens 
ne tyranniffe Kamp med egne Underſaatter hindrede ham 
tat vende fin hele Magt paa Sokrigen imod Tyrkerne 
og deres Korſarer, ved hvilfe hans Kyſtlande, Øerne og 
Spaniens Handel lede utroligt.  Ogfaa her tabte han 
af lav, indſtrenket Jverfyge hvad Vaabenerne gave 
ham. I Stedet før, efter den fore Seier ved Lepanto 

- 1571, gandffe at tilintergjøre den tyrkiſte Somagt, 
nolede han af mork Mistanke mod fin egen Admiral og 

naturlige Broder Juan D'Auftria. Derved tabte han 
adſkillige af fine Beſiddelſer paa den afrikanſke Kyſt. 
Paa den blotte Mistanke, af Den Juan havde overdra⸗ 
get fin Secreteer og Fortrolige Eſcobedo ſtore Planer. at 
udføre, (od han denne fnigmorderfE rydde af Veien ved > 

- Ain egen Secreteer, Antonio Perez, fom han ofte brugs 
— te til flige Tjenefter. Men Antonio Perez paadrog fig 
Kongens Had, fordi han, ſom Philips Underhandler 
"hos Prindfeffe Eboli, havde vovet af tilſtaae denne fin 
egen Kjerlighed, og af hende erholdt Bevifer paa Gjen⸗ 
kjerlighed, hvilket Philip havde erfaret af Cfcobedo. 
Den Myrdedes Venner og Børn anflagede Percz, men 
Kongen [od Underføgelfen og Afgjorelſen henſtaae ſaa 
længe, indtil de Vidner, der vidſte noget om hans Befa⸗ 
ling, vare døde, og alle Papirer, ſom Perez desan—⸗ 
gagende havde i fine Hænder fra —— bragte til 

* 

— — 
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Side. Nu førft begyndte den ſtrengeſte Underſogelſe. 
Perez blev piint og hans Formue taget i Beſiddelſe af 
Fiſcus; dog undfom han felv lykkeligt til Aragonien, 
hvor han fom Indfodt gjorde Fordring paa den Forret 
at forbøres af denne Provindſes Dommer. Nu fulde 
Inquiſitionen bemægtige fig hans Perſon, men han und⸗ 
kom ved en Opftand af Folket, der anſage hans Sag ſom 
dets egen, da den gjaldt Overholdelfen af Nationalret— 
tigheder, Da nu Kongen fendte Tropper til Saras 
goſſa, for at tugte Provindſen, fod Juftitia , . den uaſ⸗ 
hængige Overdommer i Aragonien, gribe til Vaaben, 
fordi fremmede Tropper ei maatte bruges i Aragonien. 
Men Caftilianerne befatte Saragoſſa, og Juſtitia med 
flere Store maatte bøde med Livet. Perez felv var flyg⸗ 
tet til Frankerig. Dette gif for fig 13 Aar efter at Pbilip 
"Havde befalet hiint Snigmod, i Aaret 1591; dog fod han 
Aragoniens Forfatning vedblive, Diffe Stridighedervare 
imidlertid ubetydelige mod Moriſkoernes Opftand i Gra— 

nada. Wed de tyrkiſte Corſarers hyppige Landingsfor— 
ſog frygtede Regjeringen for, at de af den ſiden 1491 
haardt behandlede og forfulgte Maurer vilde underſtotte 
hine Indfald. Philip lod dem derfor afvæbne, og i den 
Overbeviisning, at de fun ved Chriſtendommen kunde 
gjøres til troe Underſaatter, lod han i Aaret 1568 uns 
der Dodsſtraf forbyde at bære mauriſt Dragt, iagttage 
mauriffe Skikke og tale arabiſt eller undervife deres 
Børn i dette Sprog. Thi de havde hidtil fun udvortes 
bekjendt fig til Chriſtendommen, men beholdt de mauriffe 
Sjædvaner. Alle Bønner og Foreftillinger vare forgie> 
ves. De grebe derfor til Vaaben og ſogte Hjelp i Fez, 
Marocco og Algier. Efter en haardnakket Krig, ſom 
Don Juan førte med dem, bleve Levningerne af dem borte 
førte fra Granada og henflyttede til Rigets indre Pros 
vindfer.… Dog funde man aldrig bevæge Philip 2den til 
Maurernes Fordrivelfe af Spanien. Paa denne Tid 
indtræffer ogfaa Don Carlos's voldfomme Død. Denne 
Prinds, „alti animi juvenis, probri atque injuriæ 
impatiens'', fom en Forfatter falder ham, havde fra 
Ungdommen af viift et heftigt Sindelaug, og, af fin 
Fader forlangt Adgang til Regjeringen, uagtet han ins 

* 
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gen Sevifer havde givet paa udmerket Duelighed. Da 
nu Phillp mistenkeligen lod hans Opforſel iagttage, faa 
handlede Prindfen i blindt Had mod Kongens Fortrolis 
ge, Hertugen af Alba, Ruy Gomez de Sylva og Præfis 
denten Spinofa, i hvilke han faae fine perſonlige Fiens 
der. Han dadlede ogfaa med lidenſtabelig Ubetenkſom⸗ 
hed fin Faders Opførfel mod Nederlandene, og troes ends 
og at have havt den Henſigt at fætte fig felv i Spidſen for 
dem. S$ det mindfte beſtyrkedes Philip i denne Mistan— 
fe af Infantens Fiender. Efter langvarige, manges 
haande Uenigheder befluttede endelige Philip, paa In—⸗ 
quifitorernes Raad, at lade Infanten fængfle. Han 
traadte ved Midnat, ledfaget af fine Geheimeraader og 
fin Livvagt, ind i Prindfens Kammer og forfyndte ham 

hans Indſperrelſe. Den ftolte Prinds blev herover hef⸗ 
tigt opbragt og forlangte Døden, iſtedet for en faa uværs 
dig Behandling. Han faftede fig i Kaminilden og vilde 
have ombragt fig, hvis Vagten ei havde hindret ham 
deri. Under hang lange Bevogtning ſteeg hans Fortvive 
lelſe til Raſerie. Han pleiede at fafte hele Dage, derpaa 
at fpife med Graadighed og nedfluge Spiſerne utyggede 

for at qvæle fig. Ingen Forbon formaaede at bevæge 
Faderen til mildere Forholdsregler. Efter fer Maane⸗ 
ders Fængfel, lod Philip Inquiſitionen i Madrid affige 
Dodsdommen over ham, og [od ham halshugge i Fængs 
flet. Andre paaftaae, at Prindfen havde faaet. Gift. 
Efter Morofini døde Prindfen af Hunger og overdreven 
Graadighed. Acterne i hans Proces ere ei blevne bes 
kjendtgjorde. Men et Øienvidne fortæller, at, da Ki⸗—⸗ 
ften blev aabnet, paa Forlangende af Prindfefjen af Aftus 
rien, Carl 4des Gemalinde, fandt man Hovedet adſkilt 
fra Kroppen, To Maaneder efter, den 24de Juli 
1768 døde ogfaa den frugtfommelige Dronning, den 
fEjønne, dydige Eliſabeth, en Datter af Kong Henrik 
2den af Frankerig, meget hurtigt, Hun havde førft væs 
ret Don Carlos beftemt, men blev Philips Gemalinde, 
i Følge Freden til Vervins. Man paaftod, at Prindfen 
elffede fin Stedmoder, og den mistænfelige Philip troes 
De han havde fundet Gjenkjerlighed. Begge døde i en 

N 
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Alder af 24 Aar. Alba var nu Kongens forſte Fortroll⸗ 
ge, mer faldt i Unaade og blev forviiſt Hoffet 1578. 
Tabte Dhifipved den blodige Strenghed, hvormed han 
behandlede Nederlanderne, en vigtig Deel af fine Stas 
ter, faa erobrede Alba ham et Kongerige iſtedet, Portu⸗ 
aal nemlig, fom biomftrede ved fin udbredte Handel, ved 
Beſiddelſen af Braſilien og ved Colonier i Oftindien. 
Den ſtore Emanuels Søns Sonneſon, Sebaftian, var 
rimeligviis falden i Afrika den 4de Aug. 1578 i et Slag 
mod Maroccos Beherſker. Ham fulgte hans 67 aarige 
Storonkel, Cardinal Henrik, fom døde "1530. Du 
gjorde Philip, ſom Søn af Henriks ældfte Søfter, fin 
Ret paa Portugal gjeldende ved en Armee af 20000 
Mand under Anførfel af Alba, fom var faldet tilbage 
fra fin Forviisning, mod Anton Prior af Crato, der 
blev overvunden i fo Slag og erklaredes i Achten af Phis 
lip. Nu forlod den ſpanſte Monarch for en fort Tid fit 
Pallads og [od fig frone i Liſſabon. Folket hadede ham, 
men Adelen og Geiſtligheden havde begunſtiget ham. 
Foragieves føgte England og Frankerig, ved hemmeligt: 
at underftøtre den landflygtige Anton af Crato, at frari⸗ 
ve den mægtige Philip Portugal, Det førfte Soſlag i 
det atlantiſte Hav 1583 faldt ud til Philips Fordeel. 
Siden blev Portugal en ſpanſt Provinds til 1640, og 
fabte i denne Afhængighed fine vigtigſte Colonier, fin 
Velſtand og fin Berømmelfe. Philip, der nu var i Be⸗ 
fiddelfe af de vigtigfte Havne sg en ſtor Somagt, føgte 
at erobre England, ſom Sixtus 5te havde foræret 
ham. Eliſabeth havde virfet mod hans Planer ved at 
underſtotte Nederlenderne og Hugonotterne i Frankerig 
med Held; Philip havde igjen fremmet Urolighederne i 
det catholſte Irland. Han vilde nu med eet Slag tilin⸗ 
fetgjøre det Ejetterffe England, og udfendte den 29de 
Mai 1583 den ftore Armada, ſom kaldtes den uovervin⸗ 
delige, fra Liſſabons Havn. Den beftod af 150 fore 
Krigsſkibe med 2000n Soldater, 7000 Matrofer, en 
Storinquiſitor, 150 Dominicanere og 3000 Kanoner. 
Tillige ſtulde Hertugen af Parma, der ſtod i Nederlan⸗ 
dene, fætte over til England med en Hær af 30000 
Mand. Men Eliſabeth havde, mægtigt underftøttet 
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ved Nationens Matriotisme, ſammenbragt 190 tildeels 
bevæbnede Koffardieſtibe, med hvilke hendes Sohelte 

Howard, Drake, Hawkins og Frobiſher iagttoge de 

fiendtlige Skibe, medens Hollænderne med 44 Skibe 
under Admiral Juſtin af Naſſau, indſluktede Hertugen 
af Parmas Transportflaade i Havnen ved Niewport. 
Da nu Hertugen af Medina Sidonia, der var traadt 
iftedet for de berømte pludfeligt døde Admiraler Mars 
quien af Santa Cruz og Hertugen af Paliano, uden 'at, 
have deres Fortjeneſters Glands for fig, var ankommen 
paa Hoiden af Duͤnkirchen, angrebe Englænderne ham 
atten imellem den 7de og 8de Aug. med Brandere og 
adſpredte Flaaden, hvorpaa de floge de enkette Afdelins 
ger i fem færffildte Fegtninger, fordi de fvære fpanffe 
Skibe fun med Vanſkelighed kunde bevæge fig i diffe udys 
be Vande. Medina funde af famme Grund ei forene 
fig med Hertugen af Parma. Alerede havde han beflutz 
tet at feile tilbage til Spanien, da en ſtrekkelig Storm 
adfpredte eller odelagde hans Flaade, over 20 Skibe ſtran⸗ 

dede paa Englands, Skotlands og Irlands Kyfter, 50 paa 
de franffe, hollandffe og danfe, og fun omtrent 50 

Slibe med iffe meer end 6000 Mand kom tilbage til 
Spanien. Dette Nederlag var et Dødéføød før det ſpan⸗ 
ſte Monarchie, men det bøiede ei Philips Stolthed, 
Da Medina fom for ham, taftede han Gam, fordi ban 
et havde mistvivlet om Fædrenelandet, og lagde koldt til: 
„Herrens Billie Fee; Yeg havde ſendt min Flaade for | 
at ftride mod England, ei imod Elementerne.“ Men 

- endnu ftørre Skade end denne Storm tilføiedeg den 
foanfe Handel i denne ſextenaarige Krig mod Eliſabeth 
ved de engelffe Landgange ved Cadir og Corunna. 
Begge diſſe Stæder bleve plyndrede, en Mængde Koffar⸗ 
diſkibe kaprede, oa de Sfatte, der fom fra Amerika, 
borttagne. Philip hevnede fig ved at ophidſe Catholi— 
kerne i Irland. — Under diſſe uheldige Begivenheder, 
følte Philip ſtedſe mere, hvor meget han havde ſtadet 
fig ved fin Politik imod Nederlenderne. Hans Stiv— 
ſindighed havde berøvet ham diſſe Provindſers Kraft i 
Kampen mod England og Frankerig; han havde fame 
gjort fin ene Arm mod fine Fjender og desuden vakt fig 

⸗ 
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en nye, den farligfte Fjende, Kun Philips Jernvillie 
drev Nederlenderne til det Yderfte. De vilde ei ſtille 
fig fra ham og forlangte blot deres Forfatnings Beſtyt⸗ 
telfe af hans Retfærdighed. Diſſe ældgamle Rettighes 
der vare Grunden til deres Velſtand og deres ved Yndus 
ftrie og Handel erhvervede Rigdom. J Brabandts game 
le Conftitution heder det udtrykkeligt: vil Souverais 
nen med Vold eller Lift overtræde Privilegierne, faa ere 
tænderne fritagne for deres Eed og Troffab imod ham, 
og kunne gaae frem, fom de holde før raadeligt. Grev 
Egmont gif derfor felv til Spanien i Aaret 1565 for at 
gjøre Kongen Foreſtillinger, og ivrige Catholiker fore 
langte endog Opretholdelſen af Landets Conftitution. 
Men Uenigheden mellem Nederlanderne felv, af hvilke 
en Deel var Proteſtantismen hengiven, hvilfet foranlez 
digede Religionsſtridigheder og Billedſtormerie, en anden 
blot forlangte politi Sikkerhed og var enhver religios 
Nyhed imod; lettede Regjeringens Deſpotismus enhver 
vilfaarlig Fremgangémaade. Alerede havde Alt under 
Generalſtatholderinden Margaretha af Parma, foiet 
fig til nye Lydighed, da Philip fendte Hertugen af 
Alba med militær Magt til Nederlandene (i Aus 
guft 1567). Nu flygtede de meeft anfeete Mænd 
til Tydſkland. En Criminalret, under Forſede 
af en bidfig Spanier Vargas, gik frem med erems 
pellss Vilkaarlighed og Haardhed. Greverne Egs 
mont og Horn bleve henrettede den ste Juni 1568; efs 
ter feraarigt Tyrannie fyntes endeligt alt at være bragt i 
Rolighed, da et nyt Skatteſyſtem, fom Alba vilde iné- 
føre i de nederlandſte Provindſer, oprørte alle Indbyg⸗ 
gerne uden Forſkjel. Da det nu tillige lykkedes Sogeu⸗ 
ferne, faa kaldtes de af de Udvandrede, der dreve Kapes 
rie, (Ifte Apr. 1572) at bemægtige fig Havnen Briel, 
erholdt Opſtanden et faft Stottepunkt; dog InÉfedeg 
det Alba at undertrykke den i de fydlige Provindſer. 
Men hans barbariffe Strenghed fordærvede Alt. Han 
ſkal felv, da han forlod Nederlandene, have roeft fig af, 
at, der, under hans ſexaarige Forvaltning vare faldne 
13000 Menneſter, for SEarpretterené Haand. Amne— 
ſtielsfter bleve ei opfyldte, ogg olket troede, da AlbasCftere 
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følger (1573) Ruqueſens gif mildere frem, Freden faa me; 
get mindre, da de flet betalte, Soldater begik en Mængde 
Udfvævelfer og foreſtreve felv Generalgouverneuren Love. 
Diſſe fremmede Soldaters Overmod, hoilke ifær afſkye— 
ligt odelagde Antwerpen, vilde have bevaget ſamtli— 
ge Nederlande til Frafald, hvis ei Religionsforſtjel havs 
de foraarſaget Skilsmiſſe mellem de ſydlige og nordlige 
Provindſer. Vel havde den gentiffe Pacification fores 
net alle Staterne i Nov. 1576, for at drive paa Afhiel⸗ 
pelfen af deres Klager, men Prinds Wilhelm af Oras 
nien benyttede fig af den Anſeelſe, hvori han ſtod i de 
nordlige Provindſer, til at bevæge diffe til at ſlutte den 
befjendte Utrechter Forening (23de San. 1579. ce 
Art. Wilhelm af Oranien). Kong Philip erflærede vel 
herpaa i April 1580 Prindfen for fredløs og fatte en 
Belonning af 25000 Daler paa hans Hoved; men nu 
opſagde de forenede Stater Kongen af Spanien formes 
"ligt Lydighed. Krigen blev ført fra begge Gider med 
ſtor Anftrængelfe og Kunſt baade til Lands og Vands. 
De fpanffe Vaaben feirede; dog kunde de ei overvinde 
Frihedens Aand og Ideernes Magt, Om denne morale 
ſte Kraft hos et Folk havde Philip, fom alle Defpoter, 
intet Begreb. Selv det Snigmord, ſom Fanatismen 
1534 udøvede paa Nederlændernes kloge og tappre Aus 
fører, Prinds Wilhelm af Oranien, forandrede Intet i 
Tingenes Stilling. Dog bragte Statholderen Alexander 
Farnefe, Hertug af Parma, de belgiffe Provindfer igjen 
under Spaniens Herredom; be bataviffe Provindſer 
fandt to mægtige Støtter i Wilhelms Søn Moritz og den 
ſtatskloge, fortræffelige Oldenbarneveld. Men førft ef 

) ter den tappre Hertug af Parmas Død (2den Dec. 1592) 
erholdt den nye Friftat politi Fafthed, og Philip 2den 
-havde tilfidft i Aaret 1598, efter faa blodige og udtøms 
mende Anftrængelfer, Intet tilbage uden det Haab maa⸗ 
ſkee at vinde Nederlandene derved, at han udfatte hele 
Belgien fom en Separat: Regjering for fin Datter Iſabel— 

la Clara Cugenia og hendes Gemal, Erkehertug Albredt- 
Men ogfaa dette flog Feil, uagtet Frankerig, efter Fres 
den til Vervins, ei mere deeltog i Kampen mod Spanien, 
og Philip efterlod fin Søn Monarchiet i en udtømt Til⸗ 
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ſtand, ſaaledes at Philip 3de, i den tolvaarige Vaaben⸗ 
ftiltand, Gan fluttede med den unge Republif 1699, 
ftilttende maatte erkjende ſammes Uafhængighed, Med 
ſaadanne Offre kjobte Philip 2den den Berømmelfe, af 
Dominicanere at kaldes Catholicismens Størte, Det 
lykkedes ham, ved Inquiſitionens Rædfler, gandſte at 
holde den nye Lære borte fra Spanien. For et Crucifix 
fvor han at ville udrydde det ringe Antal af Proteftanter, 
der gaves i Spanien, og han holde Ord. Han pidſte, 
at der fandtes Kjettere i en lille Dal paa Piemonts 
Grandſe; ftrar befalede han Statholderen i Mailand 
at ſende Tropper derhen, og ſtrev ham blot de Ord: 
Alle i Galgen. Han hørte, at den nye Lære var trængt 
ind i Calabrien og befalede at nedhugge alle dem, der 
havde antaget den nye Lære, paa 60 nær, af hvilfe 30 
fulde hænges og 30 brændes. Hvad han havde befalet 
ſteedte. Men tillige bevirkede han i fit Riges Indre en 
Stilleſtagen i al Aandsvirkſomhed, en Slaphed, der 
fnart maatte blive til en fordærvelig Tilbagegang. Phi⸗ 
lip 2den, fom ved alle de Midler, der ſtode i hans Magt, 
vilde gjøre fin gruſomme Villie til den enefte Lov, føjels 
vede dog felv for Storinquiſitoren, Cardinal Eſpinoſa. 
Saaledes ſtjelver en Forbryder for Helvede, og Philip 
2den var i høi Grad en Forbryder. Han vovede ei at 
modfige der Manifeſt, ſom Wilhelm af Oranien 
fendte til alle Hoffer. Wilhelm anflagede ham, 
i hele Europas Paahor, for hemmelige. WRgteſtab 
med Donna Sfabella Oſorio, da han giftede - fig 
med Maria af Portugal; han anklagede fram for at has 
ve myrdet fin Søn, Don Carlos, og forgivet fin Gemal⸗ 
inde, Eliſabeth af Frankerig. Man beſtyldte ham for, 
at have tvunget Prinds Afcoli til Giftermaal med et 
Fruentimmer, ſom var frugtfommelig ved Kongen, og 
enhver kjendte Philips utilladelige Omgang med ſin 
Yndling, Ruy Gomez's Gemalinde. Enhyver kaldte 
ham Eſcobedos Morder og Antonio Perez's Forfolger. 
Og dog holdt Philip ſtrengt over udvortes Ret: han 
tillod fine fpanffe Underfaatter at komme for fig og hørte - 
deres Andragende; han arbeidede utrættet i fit Cabinet, 
iagttog omhyggeligt Enhver af fine Miniſtre, vilde fee 
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alt med fine egne Øine og vendte uforſtyrret fit, under 
alle Begivenheder og Lidenſkaber, lige faſte og folde 
Blik paa enhver Deel af fit ſtore Rige fra Mexico til det 
Indre af Sicilien. Det fpanffe Monarchie blev ogſaa, 
faa længe han levede, det førfte i Curopa efter den offent⸗ 
lige Mening. Spanſk Sprog, ſpanſt Literatur og 
ſpanſte Skikke agtedes Darig, Wien, Mailand og Tu— 
rin. Men med hans Dod ſtyrtede hans Thrones fryg⸗ 
tede Hoihed ſammen. Spanien, med hvis Skatte Phi⸗ 
lips Beſtikkelſesſyſtem havde beriget de flefte af Europas 
Lande, var forarmet. Saaledes fandt man f. E. i Aar 
vet 1596 i Spanien felv intet Spor mere af de 35 Mile 
lioner Guld og Sølv, der, ien Tid af otte Maaneder i 
Aaret 1595, vare fomne dertil fra Amerika. Gjelden 
Beløb fig vel fun til 140 Mill. Ducater, men Renterne 
vare trykkende, da de for der mefte gif til Udlandet, og 
Philip tabte tilfidft al Crédit, faa at han i Spanien lod 
ſamle Bidrag for fig ved Geiftlige fra Huus til Huus. 
De ſikkreſte Indtægter vare bortpantede, og det elendige 
Skatteſyſtem i Caftilien, der bebyrdede de førfte Livsfor— 
nødenheder méd Afgifter, nedtrykte Agerdyrkningen als 
deles. en mistænfelige Philip havde indrettet Hans 
delsforholdet mellem Spanien og dets Colonier ſaa uhel⸗ 
Digt, at af Fordeel nødvendigen tilfaldt Englænderne og 
Hollænderne Kort ſagt: det mægtige Spanien var, 
ved Philips Død en Kjæmpes kraftloſe Legeme, ſom alle 
Wegjerrighedens Udfvævelfer havde fvælfet; og dette 
lignede Philip felv. Han døde langfomt af en umærfes 

X figt om fig gribende, meget fmertelig Sygdom: Giat, 
Vaterſot og en tærende Feber plagede ham i to Aar, før 

- han døde. Dog beholdt han fin Aandskraft og Virkſom— 
hed til det ſidſte Oieblik. Hans Villie ſyntes at Ejæmpe 
med Naturen ſelv. Da han troede fit Endeligt nær, bes 
falede han, at man ſtulde bringe ham fra Madrid til 

Eſcorial, thi, fvarede han Lægerne, fom fandt dette betæns 
keligt, Jeg vil ledfage min £Liigfærd til min Grav. J 
Eſcorial blev Sygdommen overmaade fmertelig. - Saar 
paa Knæerne og Bryſtet piinte ham Dag og Nat. Naar 
man aabnede dem fremfom af deres giftige XCdder Svære 
me af Luus, ſom intet Middel kunde tilintetgjøre, Saa⸗ 
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ledes fane han over 50 Dage paa Ryggen, og blev ogſaa 

her fig felv lig, urokkelig ſtandhaftig, ligegyldig og faft 
Han iagttog med ivrig Punktlighed alle Kirkens 
og [od fig, kledt i en Bodføjorte, lægge paa Tra 
foran Eſcoriats Hoialter. Han befalede ogfaa at løslade 
nogle Fanger og gjengive dem deres Godfer. Blandet 
diſſe var ogſaa Antonio. Perez's ufkyldige Kone. To 
Dage før fin Død lod han fin Søn og fin Datter Iſabella 
komme for fig, talede med dem om den menneſkelige Stor— 
heds Forfængelighed, gav dem nogle Lerdomme angaaende 
deres Staters Beftyrelfe og formanede dem til Iver i den 
catholffe Troe. Herpaa beftemte han fin Liigbegjengels 
fe, lod fin Kiſte fætte frem for fig, tabte Mælet og døde 
i fit 72 Aar. Een af hans Store fÉrev efter Philips Død 
følgende Epigram over ham paa Kaminen i fit Kammer : 

Siendo mozo — luxorioso; | 
Siendo hombre — fue cruål: 
Siendo viejo — codicioso; 
Que se puede esperar del? 

(Som Yngling var han vellyftig; ſom Mand gruſom; i 
fin Alder blev han gjerrig;- hvad fan han vel vente fig ” 
Philip var af Middelftørrelfe og velvoren. Hans Pan⸗ 
de var bred, "hans Dine, blaae, hans Blik alvorligt og 
koldt og hang Mine uforanderlig. Ved Pragt, Gavs 
mildhed og retfærdig Beftyrelfe af dem indvortes Regjes 
ring, hvor det ei gjaldt hans Villie, gjørde han Indtryk 
paa alle; men Gladen flygtede for ham, og hans Tilvæs 
relfes Element var Skrek. Hans Lovtalere falde ham 
et discreto ogſaa el prudente (den Kloge) f. E. For⸗ 
fatteren af Skriftet: Los. dichos y hechos del rey 
Philipe II, Bruxelas 1666 (Philip 2dens Ord og Be⸗ 
drifter). Foruden Sepulveda, Herrera, Cordova, 
Campana og Letis Varker om Philips Regjering oa Liv 
fan man ogſaa ſammenligne: Watsons history of the 
reign of Philip IL, London 1777, 2 Vol. 4; dog 
er Watſon hverken fuldftændig eller paalidelig, hvad 
Spaniens indvortes Forfatning angaaer. 
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